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Icestriker™ 1600-5000 LIter kombIsprIDAre

12/24V elektrisk spridare för 
lastbilar, 1600-5000 liter

Hilltip IceStriker™ 1600-2600 & 3000-5000 AM/CM är 
en 12V/24V elektrisk sand- och saltspridare, 
designad for 3,5-12 ton lastbilar. Denna spridare ger 
dig möjlighet att välja matningsmekanism; 
matarskruv i rostfritt stål, kedja eller transportband. 
AM/CM-serien har en modulär behållare. Behållaren i 
polyeten samt komponenter i rostfritt stål ger låg vikt 
och långvarigt skydd mot korrosion och rost. 

standardutrustning

HTrack™ spårningssystem (se sid 27)

Kontrollenhet med GPS hastighetsstyrning, 
behåller spridningsmängden (g/m2) konstant 
oberoende av fordonets hastighet (se sid 26), 
medan du i manuellt läge kan mata in ett fast värde.

12V styrsystem och motorer, monterade inuti en 
väderbeständig förslutning.

Den automatiska vibratorn hindrar materialet från 
att klumpas och förebygger bryggbildning.

Matningsmekanism: skruv i rostfritt stål med
variabel stigning, kedjaeller transportband.

Omvänt V underlättar belastningen på skruven
vid start. Tillverkat i rostfritt stål.

Tvådelad kapellmekanism förhindrar spill på flaket 
vid påfyllning.

Tillbehörskablage för alternativ arbetsbelysning 
och varningsljus som aktiveras från 
standardkontrollen.

www.hilltip.com

Matarskruv Transportbälte

Konstruktionen möjliggör att förvandla spridaren till
en vätskespridare eller alternativt så kallad 
kombispridare som fuktar saltet. Materialbehållaren 
med dubbla väggar rymmer en integrerad tank med
vätskekapacitet upp till 1200 l. Spridaren kan 
alternativt utrustas med en spraybar på 2 meter, och 
en slangvinda på 12 meter för halkbekämpning med 
saltlösning.

VätskeFuNktIoNer som tILLVAL
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tillbehör

VätskeFuNktIoNer (tillval)

Kit för besprutning av saltlösning, munstycken,
pump med inbyggd tank i materialbehållaren.

Tilläggsreservoar inuti spridarbehållaren för 
förvaring av ytterligare vätska i behållaren.

2 m spraybar för vätskespridning, 2-5 m
spridningsbredd.

12 m slangvinda med munstycke för att spraya 
svåråtkomliga områden med saltlösning eller andra 
vätskor.

 2 m spraybar (tillval)

Orange IceStriker™ 2100  med benstativ och förlängd 
matarskruv

Icestriker™ 1600-5000 LIter kombIsprIDAre

LED arbetsbelysning

Varningsljus

Kit för registreringsskylt

Bakljus och körriktningsvisare

24V motorer och kontrollsystem

Färgval: orange (Standardfärgen är grå)

Benstativ

Justerbar spridningssymmetri inifrån hytten.

Förlängd matarskruv, kedja eller transportband   
(+ 60 cm) för optimering av fordonsaxelbelastning.

Anpassningsbar längd på spridartornets ränna för 
olika applikationer.

Larmsensor på spridartallriken som meddelar när 
materialet tar slut.

sprida förbefukta dubbel 
spraybar

gps hastihget 
& Htrack™

allt i en 
spridare

Benstativ (tillval)

Förlängd
matarskruv

IceStriker™ 4000 AM 


