
Rozmetadlo chlévské mrvy / univerzální rozmetadlo

Rozmetadlo MS
801-1401



Rozmetadlo MS
Všestranný univerzál

Dle Vašich potřeb
Rozmetací ústrojí na široké 
rozmetání se 2 válci, 4 válci 
nebo 2 kotouči
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Plastové dno 
dodávané na přání 
pro zajištění optimálního 
klouzání materiálu
(u typů MS 1201 & 1401 
sériově)

Technické změny vyhrazeny
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Robustní provedení
Pozinkovaná platforma s bočnicemi 
lakovanými metodou KTL 
práškového lakování

Varianty
Rozmetadlo MS

   Provozně spolehlivý
   Robustní provedení
   Dlouhá životnost

60letých zkušeností s výrobou 
rozmetadel využila firma 
Strautmann k dalšímu zdokonalení 
rozmetadla „Streublitz“ a ještě více 
jej přiblížila požadavkům svých 
zákazníků.

Využijte těchto zkušeností i Vy!

Rozmetadlo řady MS představuje 
další vývojový stupeň rozmetadla 
BE. Rozmetadla MS vybavená 
celoocelovou šroubovanou vanou 
lakovanou metodou katodického 
lakování

Technické změny vyhrazeny



Osvědčené, kvalitní 
rozmetání
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Efektivní rozmetací ústrojí
    2válcové rozmetací ústrojí sériově
    Otočné a vyměnitelné rozmetací prsty   

 garantují delší životnost
     Rovnoměrný rozhoz rozmetaného   

materiálu

4válcové rozmetací ústrojí
    Na přání pro všechna rozmetadla MS
     Rozmetací záběr 6-8 m díky vějířovitým  

rozmetacím prstům

2kotoučové rozmetadlo na široké rozmetání
      Na přání
      Rozmetací válce rozmělňují rozmetaný  

materiál a předávají jej na kotouče
      Díky nastavitelným rozmetacím lopatkám   

se dosahuje až 21 m rozmetacího záběru

Hydraulické hradící a dávkovací 
šoupě
    Na přání pro veškeré rozmetací agregáty
     Přesný rozhoz i v případě jemného   

materiálu
     Indikace mezistěny umožňuje kontrolu  

polohy mezistěny přímo z traktoru
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Osvědčené, kvalitní 
rozmetání

Nastavitelný kryt rozmetacího agregátu
    Pro různé materiály lze nastavit průchodnost mezi krytem rozmetacího 

ústrojí a kotouči i bod výpadu rozmetaného materiálu na kotouče 
    Snadné nastavení pomocí nástrčné páky

Stabilní dopravní dno
MS        Dřevěné dno sériově
•        Řetězy dopravního dna o tloušťce 4 x 10 mm
•        Plastové dno na přání
  MS         Plastové dno sériově
	        Řetězy dopravního dna o tloušťce 4 x 13 mm
	        Stříškové profily na lištách škrabákového dna    

zajišťují čisté posouvání jemnozrnného    
rozmetaného materiálu

Vana rozmetadla
    Celoocelová vana
    Ochranný lak (metoda katodického lakování)
    Kompostovací nástavba 250 mm na přání
    Snadné zvětšení objemu v případě lehkých     

rozmetaných materiálů

Komfortní odpružení oje
    U typů MS 1201 & MS 1401 sériově
 Rázy i vibrace se utlumí
  Maximální jízdní komfort i v případě naloženého    

vozidla

Snadná údržba
    Bezvadně umístěná mazací místa = snadná údržba
    Rychlé a snadné promazávání
    Olejové mazání řetězového pohonu rozmetacího    

ústrojí na přání

Technické změny vyhrazeny
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Bezpečnost & komfort

Jednoduchá náprava
    Příznivý poměr cena/výkon
    Nízký valivý odpor, zvláště v případě velkých pneumatik
    Vysoké zatížení tažného zařízení

Tandemová náprava
     Nízký tlak na půdu ve spojení s širokými pneumatikami
			Šetrný průjezd po poli
     Robustní 4pružinový podvozek s komfortními jízdními   

vlastnostmi

Přímé připojení
  Sériové
  Veškeré funkce se zapínají přes ovládací ventil    
 traktoru
   Možnost flexibilního přizpůsobení díky    

teleskopickému ramenu držáku

Komfortní ovládání
  Elektrohydraulické ovládání na přání
  Přehledný ovládací panel s páčkovými přepínači
  Snadné & spolehlivé

Počítadlo fůr
    Jako doplněk pro přímé připojení a pro   

komfortní ovládání
  Fůry se počítají (záznam lze vymazat)

Varianty ovládání stroje

Rozmetadlo chlévské mrvy / univerzální rozmetadlo
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Rozmetadlo chlévské mrvy / univerzální rozmetadlo MS 801 - 1401
Technické údaje
Typ  MS 801 MS 901 MS 1201 MS 1401
příp. celk. hm. - horní připojení kg 8.000 9.000 12.000 14.000

příp. celk. hm. - spodní připojení kg - - 13.000 15.000

Vlastní hm. - jednoduchá / tandemová nápr.

- s 2válcovým rozmetacím ústrojím kg 2.400 2.600 3.850 / 4.250 – / 4.550

- se 4válcovým rozmetacím ústrojím kg 2.600 2.800 4.060 / 4.400 - / 4.700

- s 2kotoučovým rozmetacím ústrojím kg 3.100 3.300 4.550 / 4.900 – / 5.200

Vnitřní rozměry skříně 

- délka m 4,60 4,60 5,32 5,32

- v případě mezistěny m 4,20 4,20 4,92 4,92

- šířka m 1,80 1,80 1,80 1,80

- výška s ochrannou lištou (3 cm) m 0,75 0,75 0,95 0,95

Celkové rozměry 

- délka m 6,82 - 7,25 6,82 - 7,25 7,58 - 8,05 7,58 - 8,05

- šířka m 2,16 - 2,50 2,35 - 2,55 2,60 2,51

- výška (nad bezpečnostní mřížku) m 2,82 2,91 3,40 3,30

- výška plnění m 1,96 2,05 2,43 2,33

Rozměry s pneumatikami  15,0/70-18 560/45 R 22,5 710/45-22,5 560/45 R 22,5

  Jednoduchá náprava Jednod. náprava Jednod. náprava Tandemová náprava

Výška rozmetacího ústrojí m 1,25 1,25 1,25 1,25

Výška mezistěny m 1,25 1,25 1,25 1,25

Kapacita m3 10,5 10,5 12,0 12,0

- v případě mezistěny m3 9,5 9,5 10,2 10,2

Výkon traktoru od  kW/PS 52 / 70 52 / 70 74 / 100 74 / 100

Technické změny vyhrazeny
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Podnik B. Strautmann & Söhne 
GmbH u. Co. KG je středně velký 
Rodinný podnik v jižním Dolním 
Sasku. V současné době je v jeho 
čele již třetí generace majitelů, kteří 
jej před 80 roky založili. Ve druhém, 
moderně zařízeném výrobním 
závodu ve Lwówku (Polsko) vyrábí 
společnost Strautmann vedle jednot-
livých strojních komponent i součásti 
svého výrobního programu, do 
něhož patří sklápěcí přívěsy, vybírací 

silážní lopaty nebo vykusovače 
siláže. Coby výrobce zemědělských 
strojů s širokým  polem působnosti 
- krmné vozy,  sběrací vozy, univer-
zální rozmetadla a přepravní tech-
nika i technika pro dávkování do 
zařízení na výrobu bioplynu - je firma 
Strautmann kompetentním part-
nerem téměř pro  každého zákazní-
ka působícího v těchto průmyslových 
odvětvích.

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


