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Icestriker™ 550, 750, 850 & 1100 kombIsprIDAre

polyelektrisk kombispridare för
  pickuper och lätta lastbilar

Våra IceStriker™ 550-1100 spridare är gjorda för att 
möta villkoren på den europeiska marknaden för pick-
ups och lätta lastbilar. Behållaren i polyeten med
komponenter i rostfritt stål ger låg vikt och 
långvarigt skydd mot korrosion och rost. Denna unika
allt-i-ett konstruktion inkluderar även inbyggda
behållare för det alternativa besprutningssystemet.

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 450 l. Spridaren kan 
alternativt utrustas med en spraybar på 2 meter, och 
en slangvinda på 12 meter.

VätskeFuNktIoNer som tILLVAL

stANDArDutrustNINg

HTrack™ spårningssystem (se sid 27) 

Kontrollenhet med GPS hastighetsstyrning, 
behåller spridningsmängden (g/m2) konstant 
oberoende av fordonets hastighet (se sid 26).

12-volts motor, monterad inuti en väderbeständig 
förslutning.

Automatiska vibratorn hindrar materialet från att 
klumpas och förebygger bryggbildning genom att 
skaka det omvända V:et.

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

Uppfällbart spridartorn i rostfritt stål.

Tvådelad kapellmekanism och toppgaller

Tillbehörskablage för alternativ arbetsbelysning 
och varningsljus som aktiveras från 
standardkontrollen.
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Kit för registreringsskylt och skyltbelysning.

Färgalternativ: orange (Standardfärgen är grå)

Varningsljus

LED-arbetsbelysning

Benstativ

Fixeringssats som håller behållaren på plats.

Anpassningsbara längder på spridartornets ränna 
för olika applikationer.

Larmsensor på spridartallriken som meddelar när 
materialet tar slut.

Icestriker™ 550, 750, 850 & 1100 kombIsprIDAre

Uppfällbart spridartorn i rostfritt stål.

Tvådelat kapell och toppgaller

Spraybar och 12 m slangvinda (tillval)

VätskeFuNktIoNer (tILLVAL)

tILLbeHör

sprida förbefukta spraybar gps hastighet
& Htrack™

allt i en 
spridare

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

Tilläggsreservoar för förvaring av ytterligare
vätska inuti behållaren.

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

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


