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Nieskończona perfekcja 
– przyczepa taśmowa firmy Strautmann Aperion firmy Strautmann

nazwa pochodzi od greckiego 
słowa „aperios” co oznacza nie-
kończący tak jak taśma w przyc-
zepie taśmowej firmy Stautmann 
oraz możliwości jakie oferuje 
Aperion!  
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Opcjonalnie dostępne 
nadstawki dla zwię  
kszenia pojemności 
transportowej

Solidne burty z tworzywa 
sztucznego zapewniają 
delikatny transport 

Podwozie tandemowe lub 
tridem dla optymalnego 
komfortu jazdy

Obiegająca taśma dla 
łatwego załadunku i 
rozładunku 

Opcjonalnie dostępne 
walce dozujące, jeśli 
nie są one używane to 
można je zdemonto-
wać 
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Niekończąca się taśma 
dla nieskończonych możliwości 

Itp...
Itp...

Itp...
Duże towary 

Bele słomy  

TrocinyKompost
Palety 

Kartofle 
Palety

Obornik 

Rzepak
Kiszonka

Aperion

Umożliwia całoroczne użytkowanie od wczes-
nej wiosny po zimę. Trociny, kiszonka czy zboże 
mogą być transportowane równie wydajnie co 
rzepak, rośliny okopowe lub palety – możliwości 
są tutaj prawie że nieograniczone 

Zboże 
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Solidna taśma transportowa 
• obiegająca taśma sprawia, iż jej obsłu-

ga jest bezproblemowa 
• gumowa taśma o szerokości 2100mm i 

grubości 10mm z tkaniną wzmacniającą
• uszczelki po bokach gwarantują abso-

lutnie szczelną skrzynię 

Niezawodny napęd
• hydrauliczny napęd taśmy poprzez 

dużo wymiarową przekładnię i gumo-
we walce na tyle 

• przednie rolki prowadzące zapewniają 
stałe naprężenie

• naprężanie możliwe za pomocą hy-
drauliki ręcznej

Zawsze czysto
• szczotki czyszczące na przednich rol-

kach zapobiegają osadzaniu się mate-
riału a co za tym idzie uszkodzeniom 
taśmy 

Optymalne wsparcie 
• więcej niż 25 rolek przenoszących i ws-

pierających dla optymalnego wsparcia 
taśmy gwarantującego łatwy i sprawny 
rozładunek 

• uszczelnione i niewymagające częstej 
konserwacji łożyska 

Nieskończony – jedyny w 
swoim rodzaju – wydajny
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Delikatność & kontrola 
• opcjonalnie klapa tylna może zostać 

wyposażona w hydrauliczną zasuwę do 
ziemniaków 

• kontrolowany rozładunek ziemniaków 
• bezproblemowy przeładunek poprzez 

zamontowane blaszane suwaki
• standardowe funkcje klapy tylnej w 

pełni użyteczne 
 
 
Klapa tylna ze ślimakiem przeładunkowym 
• wymienna klapa tylna ze ślimakiem 

przeładunkowym
• możliwość wykorzystania maszyny 

jako przyczepa przeładunkowa dla 
zboża i ziaren kukurydzy 

• klapa tylna otwierana jako całość
 → dalsze możliwości wykorzystania 
maszyny do transportu 

• standardowo wyposażona w system 
kamer 

Całkowity rozładunek 
• skrzynia bez kantów, w trakcie rozła-

dunku nic nie pozostaje w skrzyni 
• uszczelnienie taśmy za pomocą gu-

mowych pasków 
• listwy z tworzywa sztucznego zapobie-

gają pozostawaniu klejących się mate-
riałów na taśmie

Szeroko otwierana klapa tylna 
• szerokie otwarcie dla bezproblemowe-

go rozładunku
• mechaniczne ryglowanie gwarantuje 

bezstratny transport 

 

Łatwość dozowania 
• montowana w standardzie zasuwa do 

ziaren
• bezproblemowe ustawianie prędkości 

wysypu materiału

Wieloaspektowa klapa tylna
Różne możliwości rozładunku dla maksymalnej 
elastyczności
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Podwozie tandemowe Boogie 
• podwozie resorowane parabolicznie z 

dużymi drogami wahadłowymi 
• punkt zawieszenia poniżej osi umożli-

wia łatwy przejazd przez silos 
 
 

 
Hydrauliczne podwozie tandemowe 
• standard w Aperion 2401
• najlepszy komfort jazdy i bezpiec-

zeństwo jazdy 
• hydrauliczne wyrównywanie osi
• rozkłada obciążenie optymalnie na 

wszystkie 4 koła 
• opcjonalnie dostępne również resoro-

wania 

Hydrauliczne podwozie tridem
• standard w Aperion 2401
• najlepszy komfort jazdy i zredukowany 

nacisk na podłoże przez 6 kół
• 1 i 3 oś posiadają elektro hydrauliczne 

kierowanie wymuszone  

Komfortowy zaczep
• standardowo wyposażony w zaczep 

dolny ze sprzęgiem kulowym
• standardowo wyposażony w mecha-

niczne resorowanie dyszla  
• elementy odbojników amortyzują ws-

trząsy i wibracje 
• opcjonalnie dostępne hydrauliczne 

resorowanie dyszla 

Stabilność & bezpieczeństwo 
Na trzech rodzajach podwozia 
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Różnorodne wielkości maszyny
Koncepcja nadstawek w Aperion

Opcjonalnie dostępne są nadstawki 700 mm dla powiększenia pojemności , w stan-
dardzie z hydraulicznie składaną ścianą przednią 

Solidność & Łatwość
• nadstawki przykręcane 
• do transportu dużych materiałów 

 
 
 
 
 
 

Zmienność 
• stronnie składane nadstawki dla  

zmniejszenia wysokości załadunkowej
• klapa tylna może być otwierana  

poprzez składane nadstawki
• ryglowanie składanych nadstawek na 

butach 
 
 
 
 
Szybko & komfortowo
• hydrauliczne teleskopowe nadstawki
• optymalne dla różnorodnego użytko-

wania 
• łatwe wysuwanie i chowanie nadsta-

wek 
• pewne prowadzenie w kłonicach burt

Delikatna konstrukcja 
• burty wykonane ze wzmocnionych 

włóknem szklanym płyt z tworzywa 
sztucznego ze stabilnymi kłonicami dla 
optymalnego transportu

• powierzchnia termoizolacyjna dos-
konała do transportu wrażliwych su-
rowców 

Opcjonalne walce dozujące 
• napędzane mechanicznie poprzez 

dużo wymiarowe łańcuchy rolkowe 
• idealne dla równomiernego rozładun-

ku np. kiszonki 
• jeżeli walce dozujące nie są używane 

to można je z łatwością zdemontować 
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Dobrze przykryty
System przykrycia dla różnych wymagań

Dane techniczne 
Technische Daten Aperion 2101

Z ogumieniem  
710/50 R 26,5

Aperion 2401
Z ogumieniem 
710/50 R 26,5

Aperion 3401
Z ogumieniem  
710/50 R 26,5

Wymiary

Szerokość [m] 2,55 2,55 2,55

Wysokość [m] 3,85 3,95 3,95

Długość [m] 8,65 9,75 11,55

Szerokość zewnętrzna kół 2,81 2,81 2,81

Masa własna 

Masa własna [kg] 7.300 8.200 10.200

Dopuszczalna masa całkowita 

Z zaczepem górnym [kg] 20.000 - -

Z zaczepem dolnym [kg] 21.000 24.000 34.000

Wymiary wewnętrzne skrzyni

Długość [m] 6,90 8,10 9,90

Szerokość [m] 2,34 2,34 2,34

Wysokość [m] 1,50 1,50 1,50

Wysokość z nadstawkami [m] 2,20 2,20 2,20

Pojemność

Pojemność [m3] 24,0 28,0 35,0

Pojemność z nadstawkami [m3] 35,5 42,0 52,0

Składana siatka przykrywająca
• do przykrycia np. kiszonki lub trocin
• uruchamiana hydraulicznie 
• po środku zachodzi na siebie co daje 

pełne przykrycie skrzyni 
• można ja łączyć z nadstawkami 

 

Rysunki, dane techniczne oraz wagi mogą ulec zmianie i dla dostawy nie są zobowiązujące.

Obsługa 
Podłączenie bezpośrednie :
• Montowane seryjnie 
• Łatwe w obsłudze & wytrzymałe

Elektrohydrauliczna obsługa 
E – Control: 
• Intuicyjnie rozmieszczone przełączniki 

dla każdej funkcji
• Bezstopniowe przestawianie prędkości 

taśmy przy pomocy potencjometru
• Dodatkowa obsługa taśmy na tyle 

maszyny

Obsługa ISOBUS
• Duży kolorowy wyświetlacz
• Automatyka rozładunku
• Kontrola klapy tylnej i walców dozu-

jących 
• Obsługa taśmy i klapy tylnej na tyle 

maszyny
• Możliwa obsługa za pomocą uchwytu 

wielofunkcyjnego ISOBUS



B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG

Bielefelder Straße 53 
D-49196 Bad Laer 

Tel.: +49(0)5424/802-0 
Fax: +49(0)5424/802-76  

info@strautmann.com

www.strautmann.com

98
05

02
20

/
06

.2
01

9


