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Traktorový sypač samonakládací STR 
 
Samonakládací sypač STR slouží pro posyp komunikací inertním materiálem a solí. 
Sypač je určen pro traktory a malotraktory o výkonu 15-140 PS. 
Naložení sypače je velice jednoduché a bez použití dalších mechanizmů, po sklopení násypky 
sypače lze hranou zásobníku nabrat posypový materiál z hromady na skládce. 
Sypač je agregován do zadního tříbodového závěsu traktoru. 
 

 
Základní provedení sypače STR 4: 
 
- barva RAL 2011 

- tříbodový závěs kat. I, II 

- pohon od hydrauliky traktoru 

- nastavení dávky posypu ručně na sypači 

- hydraulika sypače pro traktor se dvěma hydraulickými okruhy 

- spuštění a zastavení sypání pákou hydraul. rozvaděče v traktoru 

- šrafování a světelná rampa 

- prohlášení CE 

- technické osvědčení sypače, který je schválen pro provoz na pozemních komunikacích 

 
 

  
STR 2 

 

 
STR 4 

 

 
STR 6 

 

 
STR 10 

 

Objem násypky (m3) 0,2 0,4 0,6 1 

Šířka posypu (mm) 1.200 1.400 1.600 1.800 

Hmotnost sypače kg 240 300 370 480 

 
 
V ceně je započtena, doprava k zákazníkovi, seřízení, odzkoušení funkčnosti, předání a 
kvalifkované zaškolení obsluhy. 
 
Na uvedený stroj poskytujeme servis (záruční a pozáruční) a dodání ND. 
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Fotogalerie: 
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Poznámka: obrázky a fotografie mají pouze informatvní charakter a mohou se od skutečného produktu v některých 
detailech lišit. 
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