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Vysoký výkon & robustní provedení
-Nové rozmetadlo TS 160 od firmy Strautmann

Masivní rozmetací ústrojí se 2 válci
pro maximální objem rozmetaného 
materiálu a dlouhou životnost

Velká vana
Nízko umístěné těžiště 
a nízká nakládací výška

Stabilní dopravní 
dno se dvěma řetězy 
z kruhové oceli 
s lomovým zatížením 
28 t na řetěz

Stabilní náprava
S velkými pneumatikami a 
tudíž s nízkým valivým 
odporem
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Vysoký výkon díky robustní technice

Vana & dopravní dno
• Vana ve tvaru V díky hranatému profilu

→ Pozinkovaná plošina a 4 mm bočnice
• Snadné vyprazdňování díky kónické konstrukci
• Nástavby jako volitelné vybavení pro maximální ložný 

objem
• Robustní dopravní dno se dvěma masivními řetězy z 

kruhové oceli (tloušťka 16 mm)
• Optimální vyprázdnění díky čisticím lištám
• Pohon zajišťuje výkonný hydromotor a samočisticí 

řetězové pastorky

Vertikální rozmetací ústrojí
• Dva vertikální válce o průměru 880 mm
• Rozmetací lopatky na spodním konci pro jemný rozhoz
• Rozměry rozmetacího ústrojí - výška 1,65 m a šířka 

1,71 m - pro maximální efektivitu rozmetání
• 10 mm rozmetací šneky a 12 mm frézovací zuby ga-

rantují dlouhou životnost
• Jištění pomocí vačkové spojky

Robustní podvozek
• Jednoduchá náprava BPW
• Lze použít velké pneumatiky s průměrem nad 2 metry
• Technicky přípustné zatížení nápravy 12 t
• Štíhlá oj pro snadné manévrování
• Sériové odpružení oje pomocí listových per
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Snadné přímé připojení: 
• Nastavení rychlosti škrabá-

kového dna na předním 
čele

Přímé připojení s E-Control 
light:

• Monitorování otáček roz-
metacího ústrojí, nastavení 
rychlosti a reverzní chod 
škrabákového dna

Elektrohydraulika s E-Control: 
• Ovládání pomocí páčkových 

přepínačů, přivádění oleje 
přes hydraulický rozvaděč 
nebo hydrauliku Load-Sen-
sing

Varianty dna Strautmann
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Technické údaje
TS 160 

Když pneumatika 710/70 R 38
Rozměry
Délka [m] 8,84
Výška [m] 3,35
Vnější šířka kol [m] 3,00
Nakládací výška [m] 2,75

Vlastní hmotnost 
s 2válcovým rozmetacím ústrojím [kg] 6.600

příp. celková hmotnost
příp. celková hmotnost [kg] 14.000
Techn. celková hmotnost [kg] 16.000

Potřebný příkon
Potřebný příkon od [kW/KS]    88/120

Vnitřní rozměry skříně
Délka po mezistěnu [m] 5,43
Délka po rozmetací ústrojí [m] 6,00
Výška [m] 1,38
Šířka dole [m] 1,45 - 1,49
Šířka nahoře [m] 1,75 - 1,79
Šířka nahoře (s nástavbami) [m] 2,28

Výška mezistěny
Výška mezistěny [m3] 15,9
Výška mezistěny ložný objem [m3] 14,4

Výška
Výška rozmetacího ústrojí  [m] 1,65
rozmetadlo na široké rozmetání [m] 1,65
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