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Optimální zakládání krmiva
- snadné ovládání
Robustní konstrukce, snadné ovládání a rovnoměrné zakládání krmiva představují velké výhody, které
s sebou přináší krmný vůz Strautmann. K dispozici jsou čtyři řady vozů dle ložného objemu, od 10 - 16 m³.
Nehledě na umístění zakládacího agregátu vepředu či vzadu, všechny typy krmných vozů nabízejí optimální 
kvalitu zakládání krmiva ve stáji.

Pohodlné ovládání
pomocí bovdenových

lanek přímo z traktoru

Spodní připojení
jako volitelné vybavení
Horní připojení sériově

Pro delší jízdu po silnici
a vyšší rychlost lze vůz vybavit 
odpruženou tandemovou 
nápravou. (Systém vážení
pouze s jednoduchou nápravou)

Robustní příčný dopravník
pro zakládání krmiva vpravo a vlevo. Volitelně jej lze 
vybavit regulací rychlosti. Krmivo lze zakládat
v přední i zadní části vozu.

Dávkovací válce sériově
• Instalované v uzavřené skříni
• Pro zajištění stability a dlouhé životnosti
• FVW 100 & 120 - 2 válce
• FVW 140 & 160 - 3 válce

Drsné dopravní dno
• 13 mm řetězy škrabákového dna
• Robustní lišty dimenzované pro maximální 

zatížení
• Automatické napínání řetězu
• Hydraulický posuv pro rovnoměrné unášení 

krmiva

Dodatečný míchací a dávkovací válec
• U FVW 100 & 120 jako volitelné vybavení
• Umístění nad příčným dopravníkem
• Lepší promíchávání krmiva díky intenzivnějšímu 

víření materiálu

Výklopné zadní čelo
• U krmných vozů FVW s předním zakládáním
• Reverzní chod podlahového dopravníku sériově

umožňuje zakládání krmiva za vůz

Odolná nárazová hrana
z recyklovaného plastu
Maximální životnost
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Technische Daten FVW 100 / 
FVW 100-H

FVW 120 / 
FVW 120-H

FVW 140 / 
FVW 140-H 

FVW 160 / 
FVW 160-H

Rozměry
Výška [m] 2,32 2,45 2,95 2,95
Šířka s úzkým příčným dopravníkem [m] 2,15 2,15 2,15 2,15
Šířka s širokým příčným dopravníkem [m] 2,30 2,30 2,30 2,30
Délka s příčným dopravníkem vepředu [m] 6,50 7,30 6,50 7,30
Délka s příčným dopravníkem vzadu [m] 6,70 7,50 6,70 7,50
Vlastní hmotnost
v případě jednoduché nápravy [kg] 2.660 2.960 3.160 3.360
v případě tandemové nápravy [kg] 2.860 3.160 3.360 3.560
příp. celková hmotnost
příp. celková hmotnost [kg] 6.900 7.800 8.000 8.000
příp. svislé zatížení [kg] 1.000 1.250 1.000 1.250
Potřebný výkon
Potřebný výkon od [kW/KS] 30/40 37/50 44/60 52/70

Vnitřní rozměry skříně
Rozměry skříně D x Š x V [m] 4,4 x 1,8 x 1,2 5,2 x 1,8 x 1,2 4,4 x 1,8 x 1,7 5,2 x 1,8 x 1,7

Ložný objem
Ložný objem [m3] 10 12 14 16

Pneumatiky

Jednoduchá náprava s pneumatikami
11.5/80-15,3 

(14 PR)
13,5/75-430.9 

(14 PR)
13,5/75-430.9 

(14 PR)
13,5/75-430.9 

(14 PR)

Rádiové dálkové ovládání PTM 
AV 70

• Vhodné pro HL 50 a PTM 
Advance Super USB

• Dosah 30 m
• Příprava pro propojení s další-

mi přístroji
• Individuální připevnění na

nakládacím vozidlu pomocí 
integrovaných magnetů

• Pohodlné přenášení v ruce

Systém vážení PTM HL 50
• Systém vážení jako volitelné vybavení 
• Možnost naprogramování bez přenosu dat
• Umožňuje precizní krmení
• Správa 50 receptur, do nichž vstupuje až 

30 komponent

Pohodlné ovládání

Technické údaje


