
Uniwersalny rozrzutnik obornika

Rozrzutnik MS
801-1401



Rozrzutnik MS
Multitalent

Dopasowany do potrzeb
Dostępne wyposażenie w 
2 walce, 4 walce lub 2 talerzowy 
agregat szerokiego rozrzutu

Opcjonalnie podłoga  
z tworzywa sztucznego dla 
optymalnych właściwości 
ślizgowych 
(seryjnie w MS 1201 & 1401)

Uniwersalny rozrzutnik obornika
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Rozrzutnik MS 
firmy Strautmann

   Bezpieczny w użytkowaniu
   Wytrzymały
   Wieloletni

Prawie 60 letnie doświadczenie 
firmy Strautmann w budowie roz-
rzutników pozwala na stałe rozwija-
nie i dostosowywanie maszyn do 
wymagań klientów. 

Również Państwo mogą czerpać 
z tego doświadczenia!

Seria rozrzutników MS to wynik 
udoskonalenia znanej i spraw-
dzonej serii rozrzutników BE. 
Rozrzutnik MS z malowaną 
proszkowo przykręcaną stalową 
wanną optymalnie uzupełnia ofertę 
rozrzutników produkowanych przez 
firmę Strautmann.

Spis treści:
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Bezpieczeństwo 
& Komfort   6

Dane techniczne 7

Wytrzymała, 
ocynkowana platforma z 
malowanymi proszkowo 
burtami



Sprawdzo-
na jakość 
rozrzutu

Uniwersalny rozrzutnik obornika

Wydajne mechanizmy rozrzutu:
     2 walcowy mechanizm rozrzutu montowany 

seryjnie 
      Obracane i wymienne zęby rozrzucające 

gwarantują dużą wytrzymałość
    Równomierny rozrzut materiału

4 walcowy mechanizm rozrzutu
     Montowany opcjonalnie we wszystkich  

rozrzutnikach MS
     Szerokość rozrzutu za sprawą   

wachlarzowych zębów rozrzucających   
6 – 8 m

2 talerzowy agregat szerokiego rozrzutu
     Montowany opcjonalnie 
     Walce rozdrabniają materiał i przekazują   

go na talerze 
     Przestawiane łopatki rozrzucające   

zapewniają szerokość rozrzutu do    
21 metrów 

Hydrauliczna zasuwa 
spiętrzająca i dozująca
     Dostępna opcjonalnie dla wszystkich  

mechanizmów rozrzutu
     Dokładny rozrzut również bardzo drobnego 

materiału
     Wskaźnik zasuwy umożliwia kontrole  

ustawienia zasuwy bezpośrednio z ciągnika 

4 Zastrzega się możliwość zmian technicznych
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Ustawiana pokrywa mechanizmu rozrzutu
     Przejście pomiędzy pokrywą mechanizmu rozrzutu i    

talerzami jak również punkt zadaniowy są ustawiane    
pod różne rodzaje rozrzucanego materiału

     Łatwe przestawianie za pomocą dźwigni modułowej 

Stabilna podłoga transportowa
MS   Montowana seryjnie drewniana podłoga
801/901	   Łańcuchy podłogi transportowej o    

grubości 4 x 10 mm
	   Opcjonalnie montowana podłoga z    

tworzywa sztucznego 
  MS    Montowana seryjnie podłoga z tworzywa 
1201/1401:    sztucznego
   Łańcuchy podłogi transportowej o grubości 4 x 13 mm
	   Listwy podłogi o profilu dachowym zapewniają czysty 

transport drobnoziarnistych materiałów

Wanna rozrzutnika
     Stalowa wanna
     Malowana proszkowo – KTL
     Opcjonalnie dostępne nadstawki 250mm
     Łatwe zwiększanie pojemności przy lekkich materiałach

Komfortowe resorowanie dyszla  
     Montowane seryjnie w MS 1201 & MS 1401
     Wstrząsy są amortyzowane 
     Najwyższy komfort jazdy również przy załadowanej    

maszynie 

Łatwa konserwacja
     Łatwo dostępne rozmieszczenie punktów     

smarowania
     Szybkie i proste smarowanie 
     Opcjonalne smarowanie olejowe łańcuchów     

napędowych mechanizmu rozrzutu

Zastrzega się możliwość zmian technicznych
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Bezpieczeństwo & Komfort

Oś pojedyncza 
     Korzystny stosunek ceny do wydajności
     Zwinny, szczególnie z dużym ogumieniem
     Duże obciążenie podporowe

Oś tandemowa 
     Niewielki nacisk na podłoże w połączeniu z    

szerokim ogumieniem
     Oszczędność podłoża
     Wytrzymałe 4 resorowe podwozie z komfortowymi   

warunkami jazdy

Bezpośrednie podłączenie 
     Montowane seryjnie 
     Wszystkie funkcje uruchamiane są poprzez    

zawór sterujący ciągnika
     Wysoce konfigurowalny za sprawą teles-   

kopowego ramienia

Komfortowa obsługa 
     Opcjonalnie dostępna elektrohydrauliczna obsługa
     Przejrzysty pulpit obsługi z przełącznikami
     Łatwy & Bezpieczny

Licznik 
     Jako uzupełnienie dla podłączenia bezpośredniego    

i komfortowej obsługi
     Zliczane są przejechane kilometry     

(można je wykasować)

Uniwersalny rozrzutnik obornika

Warianty obsługi

Zastrzega się możliwość zmian technicznych



7Zastrzega się możliwość zmian technicznych

Uniwersalny rozrzutnik obornika MS 801 / MS 901 / MS 1201 / MS 1401
Dane techniczne 

Typ  MS 801 MS 901 MS 1201 MS 1401
Dopuszczalna masa całkowita zaczep górny kg 8.000 9.000 12.000 14.000

Dopuszczalna masa całkowita zaczep dolny kg - - 13.000 15.000

Masa własna oś pojedyncza / oś tandemowa
- z 2 walcowym mechanizmem rozrzutu kg 2.400 2.600 3.850 / 4.250 – / 4.550

- z 4 walcowym mechanizmem rozrzutu kg 2.600 2.800 4.060 / 4.400 - / 4.700

- z 2 talerzowym mechanizmem rozrzutu kg 3.100 3.300 4.550 / 4.900 – / 5.200

Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej 
- Długość m 4,60 4,60 5,32 5,32

- do zasuwy spiętrzającej m 4,20 4,20 4,92 4,92

- Szerokość m 1,80 1,80 1,80 1,80

- Wysokość z listwami ochronnymi (3 cm) m 0,75 0,75 0,95 0,95

Wymiary całkowite 

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

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

- Wysokość (ponad kratę ochronną) m 2,82 2,91 3,40 3,30

- Wysokość załadunkowa  m 1,96 2,05 2,43 2,33

Wymiary z ogumieniem   15,0/70-18 560/45 R 22,5 710/45-22,5 560/45 R 22,5

  Oś pojedyncza  Oś pojedyncza  Oś pojedyncza  Oś tandemowa

Przejście mechanizmu rozrzutu m 1,25 1,25 1,25 1,25

Przejście zasuwy spiętrzającej m 1,25 1,25 1,25 1,25

Pojemność m3 10,5 10,5 12,0 12,0

- do zasuwy spiętrzającej m3 9,5 9,5 10,2 10,2

Zapotrzebowanie na moc od   kW/PS 52 / 70 52 / 70 74 / 100 74 / 100



Pol-Strautmann

Główna siedziba firmy Strautmann w Bad Laer

Przedsiębiorstwo  B. Strautmann 
& Söhne GmbH u. Co. KG jest 
rodzinną firmą średniej wielkości 
istniejąca od ponad 80 lat a mającą 
swoją siedzibę w południowej części 
Dolnej Saksonii. 
Firma Strautmann posiada drugą 
lokalizację swej produkcji, która znaj-
duje się w Polsce. We Lwówku 
Wielkopolskim wybudowano nowo-
czesny zakład, w którym obok poje-

dynczych części do maszyn produko-
wane są również przyczepy rolnicze, 
wybieraki silosowe oraz wybieraki 
silosowe z szuflą chwytakową
Jako jeden z wiodących produ-
centów maszyn do karmienia bydła, 
zbioru zielonek, rozrzucania oborni-
ka oraz transportu a także jeden z 
producentów urządzeń biogazowych 
firma Strautmann jest dokładnie tym 
czego Państwo poszukują.

Pol-Strautmann Sp. z o.o. 
64-310 Lwówek · ul. Nowotomyska 37 · Tel. : (061) 44 12 020 •  Fax: (061) 44 12 022 • kontakt@pol-strautmann.com • www.strautmann.com
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