
Traktorový návěs

SMK 
1602 - 2402



Pádné argumenty & promyšlené detaily

Traktorový návěs

Traktorové návěsy značky Strautmann jsou určené pro intenzivní využití v 
náročných pracovních podmínkách. Velký ložný objem lze ještě zvětšit pomocí 
nástaveb a tím jej přizpůsobit Vašim požadavkům.
Přeprava siláže či jiných sypkých materiálů - traktorový návěs Strautmann je 
tím správným vozidlem pro spolehlivou a efektivní přepravu.

Hydraulické 
zadní   
čelo s pryžovým 
těsněním

Nástavby 600 
nebo 800 mm  
– odklápění pro snížení 
nakládací výšky (volitelné 
vybavení)



3

Výškově stavitelná, 
odpružená oj   
pro připojení do horního i 
spodního závěsu

Kontrolní průzor 
v čele korby pro ideální 
přehled o přepravované 
siláži

Kónická korba
  Spolehlivé vykládání beze zbytků

i v případě lepkavých materiálů

Hydraulické zadní čelo
   s mechanickým zajištěním pro

bezpečnou přepravu
   pryžové těsnění pro absolutně

těsné uzavření

Okénko na obilí
  sériově s hradítkem (možnost

aretace) a násypkou
  pro optimální dávkování

Hydr. sklápění čela korby
 volitelné vybavení
 nižší překládací výška při sklizni

Sklopné nástavby
  hydraulické ovládání na přání
  zajištění pomocí praktických

pákových uzávěrů
  bezproblémové otevírání zadního

čela i se sklopenými nástavbami

Hubice závěsu s kolíkem 
(zatížení tažného zařízení 8t)
Volitelné vybavení:
  pneumatické a hydraulické přípojky

pro 2. vozidlo
  automatická hubice závěsu se

zatížením tažného zařízení 18t
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Obdélníkový rám
    maximální stabilita a životnost
     konstrukce s optimalizovanou 

hmotností

4pružinový podvozek
    velká vzdálenost parabolických 

pružin
   dobrá stabilita na silnici

Hydraulické podepření 
zadní nápravy
   volitelné vybavení v případě 

4pružinového podvozku
   automatické podepření zadní 

nápravy při sklápění

Robustní ochrana proti 
podjetí
  chráněná světla

Hydraulický podvozek
   varianta pro SMK 2402

Celoocelová vana s 
dlouhou životností
   průběžná tloušťka vany 4mm
   ocel S 355
   vysoká stabilita díky hranatému 

profilu bočnic a masivním   
klanicím

Praktický žebřík
  sklopný
  pozinkovaný

Kontrolní průzory v čele 
korby
   dobrý výhled do ložného  

prostoru přímo z traktoru



Traktorový návěs

Technické údaje

SMK 1602 SMK 2002 SMK 2102 SMK 2402
Základní vybavení 
Rám / podvozek - stabilní obdélníkový rám

- světla dle StVZO (podmínky pro provoz pro pozemních komunikacích) a zásuvka pro přívěs
- Dva zakládací klíny s držákem

Most - Kónická, hranatá celoocelová vana 4 mm
- hydraulické zadní čelo

Sklopné zařízení - Kvalitní sklápěcí válec s kardanovým uložením
- S rychlospojkou pro připojení k hydraulice traktoru

Brzdy - Čtyřpružinový kyvadlový podvozek s parabolickým odpružením
2 brzděné nápravy, 2 brzděné nápravy,  2 brzděné nápravy, 2 brzděné nápravy,
rozchod 1950 mm, rozchod 2000 mm,  rozchod 2100 mm, rozchod 2100 mm,

brzda 410x120 brzda 410 x 120 brzda 410 x 180 brzda 400x80 
FAD - 40 km/h BPW - 40/60 km/h BPW - 40/60 km/h BPW - 40/60 km/h

Připojení - Výškově stavitelná, odpružená oj pro Odpružená oj pro 
připojení do horního i spodního závěsu připojení do 

- mechanický zvedák, dvoustupňový spodního závěsu
- mechanický závěs, závěs K80 sériově

Traktorový návěs SMK 1602 - 2402
Technische Daten
Typ SMK 1602 SMK 2002 SMK 2102 SMK 2402 
Délka m 6,63 7,13 8,21 9,26

Výška plošiny m 1,34 1,40 1,55 1,55

příp. celková hmotnost

příp. celková hmotnost kg 16.000 20.000 20.000 24.000

Užitečná hmotnost kg ca. 11.000 ca. 14.400 ca. 13.500 ca. 16.500

Vnitřní rozměry skříně 

- délka plošiny (vnitřní) m 5,00 5,50 6,25 7,50

- šířka plošiny (vnitřní) m 2,28 - 2,32 2,28 - 2,32 2,28 - 2,32 2,28 - 2,32

Ložný objem

- Ložný objem m3 17,2 19,0 21,6 25,9

- v případě 600 mm nástavby m3 24,7 26,6 30,2 36,2

- v případě 800 mm nástavby  m3 - 29,1 33,1 39,7

Dodatečné údaje

Zvedací síla 1. stupně válce při 180 barech  kg 27.000 27.000 33.500 42.800

Úhel sklápění dozadu cca ° 51 51 51 51
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Podnik B. Strautmann & Söhne 
GmbH u. Co. KG je středně velký 
rodinný podnik sídlící na jihu Dolního 
Saska. V současné době je v jeho 
čele již třetí generace majitelů, kteří 
jej před 80 roky založili. Ve dru-
hém, moderně zařízeném výrob-
ním závodu ve Lwówku (Polsko) 
vyrábí společnost Strautmann vedle 
jednotlivých strojních komponent i 
součásti svého výrobního programu, 

do něhož patří sklápěcí přívěsy nebo 
vykusovače siláže. Coby výrob-
ce zemědělských strojů s širokým 
polem působnosti - krmné vozy, 
sběrací vozy, univerzální rozmetadla 
a přepravní technika i technika pro 
dávkování zařízení na výrobu bio-
plynu - je firma Strautmann kompet-
entním partnerem téměř pro každé-
ho zákazníka působícího v těchto 
průmyslových odvětvích. Pol-Strautmann

Mateřský závod firmy Strautmann v Bad Laer

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG
Bielefelder Straße 53  ·  D-49196 Bad Laer  ·  Tel.: +49(0)5424/802-0  ·  info@strautmann.com  ·  www.strautmann.com
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