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MS – strooier
Het multitalent

Naar behoefte
2- of 4-walsen-strooimechanisme 
of 2-schijven-centrifugaalstrooi-
mechanisme verkrijgbaar

Optionele 
kunststofbodem  
voor optimale glij-
eigenschappen
(standaard bij MS 1201 & 1401)
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De Strautmann
MS-strooier

   Gebruiksveilig

   Robuust

   Duurzaam

Met krap 60 jaar ervaring met 
strooiers heeft Strautmann de 
Streublitz gestaag verder ontwikkeld 
en aan de behoeften van de over-
tuigde klanten aangepast.

Ook u kunt daarvan profiteren!

De MS-strooier serie is een verdere 
ontwikkeling van de beproefde 
BE-strooier. Met de nu gepoeder-
coate, geschroefde massief stalen 
opbouw bieden de MS-strooiers een 
optimale aanvulling op het assorti-
ment Strautmann strooiers.
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Robuust
Verzinkte platform met 
KTL-gepoedercoate zijwanden



Beproefde 
strooikwaliteit

Stalmest- / universeelstrooier

Effectieve strooimechanismen
     2-walsen-strooimechanisme standaard
     Draai- en verwisselbare mesjes op de walsen 

zorgen voor een hogere levensduur
     Gelijkmatige verdeling van het te verspreiden 

product

4-walsen-strooimechanisme
     Optioneel voor alle MS-strooiers
     Strooibreedten van 6-8 m door waaier- 

vormige mesjes op de walsen

2-schijven-centrifugaalstrooimechanisme
     Optioneel
     Strooiwalsen maken het product klein en  

brengen het over naar de schijven
     Door verstelbare uitwerpschoepen worden 

strooiwijdten van tot wel 21 m bereikt

Hydraulische toevoer- & doseerschuif
    Optioneel voor alle strooimechanismen
    Nauwkeurig verspreiden ook bij fijn product
     Met de toevoerschuifindicatie kan de  

schuifstand vanaf de trekker worden  
gecontroleerd

4 Technische wijzigingen voorbehouden
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Instelbare kap over het strooimechanisme
     Doorlaat tussen de kap over het strooimechanisme en  

schijven en het aanvoerpunt van het product naar de   
schijven is instelbaar voor verschillende producten

     Eenvoudige verstelling door erop te zetten hendel

Stabiele transportbodem
MS     Houten bodem standaard
801/901:     4 x 10 mm dikke transportbodemkettingen
	     Kunststofbodem optioneel

  MS    Kunststofbodem standaard
1201/1401:    4 x 13 mm dikke transportbodemkettingen
	   Dakprofielen op de schraapbodemlijsten   

zorgen voor een schoon transport van   
fijnkorrelige strooiproducten

Strooieropbouw
     Massief stalen opbouw
     KTL-gepoedercoat
     Optioneel 250 mm compostopzetstuk verkrijgbaar
     Eenvoudige volume-uitbreiding bij lichte producten

Comfortabele disselvering
     Bij MS 1201 & MS 1401 standaard
     Stoten en trillingen worden door de vering     

opgevangen
     Hoogst rijcomfort ook bij beladen voertuig

Eenvoudig onderhoud
     Onderhoudsvriendelijke positionering van de    

smeerpunten
     Snel en eenvoudig doorsmeren
     Optionele oliesmering van aandrijfkettingen    

van het strooimechanisme

Technische wijzigingen voorbehouden
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Veiligheid & comfort

Enkelvoudige as
    Goede prijs-prestatieverhouding
    Lichtlopend, vooral bij banden met groot volume
    Hoge kogeldruk

Tandemas
    Geringe druk op bodem in combinatie met brede   

banden
 			Bodem wordt ontzien
     Robuust 4-veren onderstel met comfortabele   

rijeigenschappen

Directe aansluiting
  Standaard
   Alle functies worden via het trekkerstuurventiel   

geschakeld
  Flexibel aanpasbaar door telescopische houderarm

Comfortbediening
  Elektrohydraulische bediening optioneel verkrijgbaar
  Overzichtelijk bedieningspaneel met tuimelschakelaars
  Eenvoudig & veilig

Vrachtenteller
    Als aanvulling op de directe aansluiting en de    

comfortbediening
    Vrachten worden geteld (te wissen)

Stalmest- / universeelstrooier

Bedieningsvarianten

Technische wijzigingen voorbehouden
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Stalmest-/ universelstrooier MS 801 / MS 901 / MS 1201 / MS 1401
Technische gegevens

Type  MS 801 MS 901 MS 1201 MS 1401
Toeg. totaalgewicht bovenaanspanning kg 8.000 9.000 12.000 14.000

Toeg. totaalgewicht onderaanspanning kg - - 13.000 15.000

Eigen gewicht enkelvoudige as/tandemas

- met 2-walsen-strooimechanisme kg 2.400 2.600 3.850 / 4.250 – / 4.550

- met 4-walsen-strooimechanisme kg 2.600 2.800 4.060 / 4.400 - / 4.700

- met 2-schijven-strooimechanisme kg 3.100 3.300 4.550 / 4.900 – / 5.200

Binnenmaten laadbak 

- lengte m 4,60 4,60 5,32 5,32

- bij toevoerschuif m 4,20 4,20 4,92 4,92

- breedte m 1,80 1,80 1,80 1,80

- hoogte met beschermstrip (3 cm) m 0,75 0,75 0,95 0,95

Totale afmetingen 

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

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

- hoogte (tot boven scherm) m 2,82 2,91 3,40 3,30

- laadhoogte m 1,96 2,05 2,43 2,33

Afmetingen met banden  15,0/70-18 560/45 R 22,5 710/45-22,5 560/45 R 22,5

  Enkelvoudige as Enkelvoudige as Enkelvoudige as Tandem as

Doorlaat strooimechanisme m 1,25 1,25 1,25 1,25

Doorlaat toevoerschuif m 1,25 1,25 1,25 1,25

Inhoud m3 10,5 10,5 12,0 12,0

- bij toevoerschuif m3 9,5 9,5 10,2 10,2

Benodigd vermogen vanaf  kW/PS 52 / 70 52 / 70 74 / 100 74 / 100
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Strautmann hoofdkantoor in Bad Laer

De onderneming B. Strautmann & 
Söhne GmbH u. Co. KG is een midden-
standsfamiliebedrijf in het district 
Osnabrück dat nu na een ruim 80-jarig 
bestaan in handen is van de derde 
generatie. Op de tweede productie-
locatie in Lwówek (Polen) produceert 
Strautmann in een moderne fabriek 
naast afzonderlijke machinecompo-
nenten ook delen van het machine-

programma, zoals kiepwagens, kuil-
grijpers of kuilhappers. Als breed 
gesorteerde machinefabrikant voor 
de sectoren rundveevoersystemen, 
groenvoerberging, universeelstrooier 
en transporttechniek alsmede invo-
erdoseertechniek voor biogasinstal-
laties is Strautmann de competente 
partner voor nagenoeg elke klant in 
deze branche.


