
IceStrIkerTM

Fremstillet i Finland
380 liter • Til pickupper, Redskabsbærer, UTV’er etc. • Salt, sand, grus, blandet • Alt i rustfrit stål • GPS-speedcontrol • Valgfri befugtningsanlæg

Spreder af rustfrit stål



SPreDerANVeNDeLSer
Vores nye spreder er bygget til at opfylde kravene 
til UTV’er og lette, europæiske pickupper. Takket 
være sprederens praktiske størrelse, passer den 
også til de fleste redskabsbærere og minilæssere. 
Perfekt til spredning på veje, parkeringspladser, 
fortove og cykel-og gangstier, store som små 
arealer.

SPreDerDeSIgN
Rustfrit stål af høj kvalitet garanterer langvarig, 
korrosionsfri brug. Overfladen er nem at rengøre 
og vedligeholde, og giver et jævnt materiale-flow. 
Sprederen er designet til at sprede grovsand og 
grus, grovsalt/posesalt, sand-salt-blandinger og 
kunstgødning. Kan også udstyres med væske og 
befugtningsanlæg.

coNtroLLer meD FArVeSkærm
Med controlleren kan man tilpasse spredearbejdet i henhold til den
aktuelle situation. Automatisk GPS-hastighedskontrol justerer mængden 
af spredemateriale (g/m2) i henhold til køretøjets hastighed, mens der i 
manuel tilstand kan indstilles en fast hastighed på sneglen. 
Controlleren indsamler og gemmer derudover vigtige data til en USB-
hukommelse, så der kan oprettes sprederapporter. Controlleren gør det
også nemt at tænde funktioner, såsom vibrator, markerings- og arbejdslys 
inde fra kabinen.

IceStrIker - rustfrit stål



Spredetallerken, der kan klappes op

SPreDerFuNktIoNer
12 volt motor monteret direkte på aksel 
til spredetallerken. Er monteret i lukket 
rum, sikret mod fugt og snavs.

En vibrator forhindrer brodannelse og sikre et 
jævnt materialeflow selv med vådt salt – ved at 
ryste i forudbestemte intervaller.

65 mm rustfri snegl giver et effektiv 
materialeflow til spredetallerken.

Omvendt V over sneglen hjælper med til at 
reducere tunge opstartslaster og sikre at større 
genstande ikke kiles fast. Alt i rustfrit stål.

IceStrikerTM er monteret med todelt 
presenning. Dette sikrer ingen spild i 
ladet på bilen.

En afskærmning på toppen forhindrer 
sten og store materielle stykker i at 
komme ind i tragten.

Rustfri spredetallerken, der kan klappes op.

VALgFrIt tILbehør
Nummerplade- og baglygtekit

Gul rotorblink

LED-arbejdslys

Bagkamera

Væske og befugtningsanlæg

Standben

Online data (via controlleren).

Todelt presenning

Spredebredde op til 8 meter

Kroge til at fastgøre sprederen til køretøjet
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moDeL IceStrIker ruStFrIt StåL
Totalbredde 910 mm

Totallængde 1670 mm

Beholderlængde 1110 mm

Højde 730 mm

Vægt 120 kg

Kapacitet, strøget 350 l

Kapacitet, med top 380 l

Beholder Rustfrit stål

Spredebredde 1-8 m*

Spredetallerken, diameter 390 mm

Snegl, diameter 65 mm

Materiale Salt, sand, grus, granulat / blandet

Strømforsyning Elektrisk 12V DC

Specifikationer og andre detaljer kan ændres uden varsel.

tekNISke SPecIFIkAtIoNer

* Spredebredden kan variere efter materiale

Sprøjtemængde 3-12 l/min

Kapacitet i væsketank 150 l

Væske Saltlage og vand**

VæSkeSPreDNINg (tilbehør)

** Der må ikke bruges brandbare væske i systemet
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