IceStriker

TM

Elektriske Poly

kombispreder
Plus- & standardmodel

Fremstillet i Finland
550 - 1100 liter • Til pickupper, lette trucks etc. • Salt, sand, grus, blandet • GPS-speedcontrol • Valgfrie væskesystemer

ICESTRIKER 550, 850 & 1100
Sprederdesign

Befugtning eller væskespreder (tilbehør)

Vores IceStrikerTM polyelektriske spreder er bygget til
at opfylde kravene til lette, europæiske pickupper
og trucks. Letvægts fremstillet af polyetylen, samt
monterede dele af rustfrit stål giver langvarig
beskyttelse mod korrosion og rust. Denne unikke
spreder er konstrueret til de baske vinterforhold i
Finland og inkluderer integrerede tanke til væskespredning eller befugtning.

Sprederen kan nemt omdannes til en komplet
saltvæskesprøjte eller til en kombispreder med
befugtning af spredematerialet. Integrerede tanke
kan indeholde op til 450 l væske. Sprederen kan
udstyres med en 2 meter spredebom eller en
slangerulle med håndholdt sprøjtedyse.
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valgfrit

valgfrit
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Befugtning

Spredebom
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Sommer-/havebrug

Gødning

IceStriker 550
Standardmodel

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 USBhukommelse, så der kan oprettes sprederapporter. Controlleren gør det
også nemt at tænde funktioner, såsom vibrator, markerings- og arbejdslys
inde fra kabinen.

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 forudbestemt intervaller.
Omvendt V over sneglen hjælper med til at
reducere tunge opstartslaster og sikre at større
genstrande ikke kiles fast. Alt i rustfrit stål.
Plus model med opklappelig spredetallerken af rustfrit stål. Designet
til spredning af salt med høj fugtighed

65 mm rustfri snegl giver et effektiv materialeflow til spredetallerken.
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.
Indbyggede øjer til montering af spreder på lad.
Udstyret med et nummerpladeområde.
Inkluderer en tilbehørsledning til arbejdslys,
markeringslys og bagkamera, der kan aktiveres
fra standard-controlleren.
Kontrol af saltvæskeniveauet med elektronisk
sensor.

Todelt presenning

Rustfri ståltragt, der kan klappes op
(kun PLUS-modellen).

Valgfrie funktioner
Saltvæskesæt til befugtning, dyser, pumpe med
indbygget tanke i sprederkonstruktionen.
Spredebom på 2 m, med 2-5 m sprøjtebredde.
Slangerulle (12 m) til sprøjtning af fortove, trapper
og andre snævre områder med saltopløsning om
vinteren, og om sommeren til vanding af blomster
og vedligeholdelse af grønne områder.
Valgfri spredebom og slangerulle

Online data (via controlleren).

Valgfrit tilbehør
Nummerplade- og baglygtekit
Gul rotorblink
LED-arbejdslys
Bagkamera
Standben
Fleksibel tank til lagring af yderligere væske
inde i beholderen.
Model 1100 Plus og valgfri standben

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Model

550

850

1100

Totalbredde A

120 cm

120 cm

120 cm

Bredde B

90 cm

90 cm

90 cm

Ladlængde C

120 cm

170 cm

170 cm

Højde D

92 cm

92 cm

107 cm

Kapacitet, strøget

500 l

710 l

1000 l

Kapacitet, med top

630 l

880 l

1100 l

Egenvægt

145 kg

190 kg

215 kg

Beholder

Poly

Poly

Poly

Spredebredde

B

1 - 8 m (Spredebredden kan variere efter materiale)

Spredetallerken,
diameter
Snegl, diameter

A

310 mm (Standard) / 390 mm (Plus)
65 mm

Materiale

65 mm

D

65 mm

Salt, sand, grus, granulat / blandet

Vibrator

C

GPS Speedcontrol
Manuel Speedcontrol
Køretøj

Pick-ups
og UTV

Pickup
og Ladbil

Ladbil
(min. 3,5 ton)

Væskespredning (tilbehør)
Model

550

850

1100

Saltlage

3-12 l/min

3-12 l/min

3-12 l/min

Spredebom

5-25 l/min

5-25 l/min

5-25 l/min

Spredebredde befugtet salt

1-8 m (sammen med spredematieral)

Spredebom, arbejdsbredde

2-5 m

2-5 m

2-5 m

Væsketank kapacitet

330 l

450 l

450 l

Væsketank/ Væskepose

330l/900l*

450l/1200l*

450l/1200l*

Saltlage/Væske

Saltlage og vand**

+358 (0) 505983026
+358 (0) 503659415

HillTip Oy Ab

Bockholmsvägen 6
FIN-68600 Jakobstad
Finland

* * Monteret med væskepose
** Der må ikke bruges
brandbare væske i systemet

Import:

www.hilltip.com
info@hilltip.com
f facebook.com/hilltip
youtube.com/hilltip

You
Tube

Specifikationer og andre detaljer kan ændres uden varsel.

Henrik A. Fog A/S
Lyngager 5-11
DK-2605 Brøndby

43 96 66 11
salg@hafog.dk
www.hafog.dk

