
Dvojstenná konšt-
rukcia násypky má 
integrované nádrže na 
premenu vášho roz-
metadla na kvapalinové 
rozmetadlo s voliteľným 
predvlhčením a 
rozprašovacou lištou.

Hilltip IceStriker  TM

12/24-voltové elektrické rozmetadlo s plastovou násypkou, 
1 600-2 600 litrov

Remeňový pohon

Závitovkový pohon

Standard controller

Štandardné vybavenie
•	 12-voltové duálne motory.
•	 Vibrátor zabraňuje upchatiu materiálom
•	 Obrátené V pomáha znižovať silné zaťaženie 

podávacieho mechanizmu pri štartovaní.
•	 Dvojkusový plachtový mechanizmus zabraňuje        

vysypaniu do ložnej plochy pri plnení rozmetadla
•	 Ovládač s automatickou GPS reguláciou podľa rýchlosti upravuje množst-

vo rozmetávaného materiálu (g/m2) podľa rýchlosti vášho vozidla, zatiaľ čo 
manuálny režim vám umožňuje zadávať stále otáčky závitovky/dopravníka

•	 Podávací	mechanizmus:	Tento model Hilltip IceStriker™ vám poskytuje jedinečnú 
možnosť vybrať si technológiu dopravovania materiálu, ktorú uprednostňujete; 
závitovku z nehrdzavejúcej ocele alebo dopravníkový pás.

Nový model Hilltip IceStriker™ je elektrické rozmetadlo s plastovou násypkou s kapacitou materiálu 
1 600-2 600 litrov, s ktorým bude vaša práca ešte efektívnejšia a ziskovejšia. Toto rozmetadlo zahŕňa 
rovnaké obľúbené funkcie ako menšie modely, ktoré robia zo zariadenia Hilltip IceStriker™ jednotku v 
odvetví.

Sledovací systém HTrack™ 
Môžete sledovať a riadiť všetky svoje 
rozmetacie zariadenia a snežné pluhy online na svojom 
počítači, tablete alebo smartfóne. Program zobrazuje 
trasu ošetrovania na mape a podrobné údaje o roz-
metávaní, ako je rýchlosť, poloha podľa GPS, použitý 
materiál a pod. Pomocou systému HTrack™môžete 
sledovať svoje výdavky a získať doklad o vykonávaní 
odmrazovania na účely riešenia nárokov na náhradu 
škody na zdraví spôsobenú pošmyknutím a pádom. 
Údaje o rozmetávaní sa môžu sumarizovať a generovať 
ako správy vo formáte PDF.  

(voliteľné)

Voliteľný program HTrack™ prenáša údaje o rozmetávaní 
prostredníctvom mobilnej siete



ŠpecIfIkácIe rozmeTadla
model 1600 2100 2600
Celková dĺžka (vrátane rozmetacieho kotúča) 3000 mm 3000 mm 3000 mm

Minimálna dĺžka ložnej plochy 2100 mm 2100 mm 2100 mm

Maximálna vonkajšia šírka (s pripevnenou plachtou) 1750 mm 1750 mm 1750 mm

Celková výška násypky od ložnej plochy nosného vozidla 1250 mm 1390 mm 1550 mm

Kapacita, zarovnaná 1500 l 2000 l 2500 l

Kapacita, zaoblená 1600 l 2100 l 2600 l

Hmotnosť (prázdna) 260 kg 295 kg 320 kg

Konštrukcia násypky Poly Poly Poly

Šírka rozmetávania 1 – 8 m (môže sa líšiť v závislosti od materiálu)

Veľkosť rozmetacieho kotúča 500 mm 500 mm 500 mm

Priemer závitovky (nehrdzavejúca oceľ) 150 mm 150 mm 150 mm

Šírka dopravníka 300 mm 300 mm 300 mm

Materiál Soľ, piesok, granulát, zmes (max. 8 mm Ø s závitovky)

Vozidlo 3,5 – 10-tonové nákladné vozidlá

model 1600 2100 2600
Pre-wet, Spray volume 3-12 l/min 3-12 l/min 3-12 l/min

Spraybar, Spray volume 5-25 l/min 5-25 l/min 5-25 l/min

Pre-wet, Spraying width 1-8 m (together with spreading material)

Spray bar, Spraying width 2-5 m 2-5 m 2-5 m

Pre-wet, liquid tank capacity 900 l 900 l 900 l

Spray bar, liquid tank capacity 900 - 2200* l 900 - 2200* l 900 - 2200* l

Spraying material Anti- and deicing liquids, water. **

(voliteľný)

optional functions and accessories
•	 LED pracovné svetlo

•	 Prerušované svetlá

•	 Súprava osvetleného evidenčného čísla

•	 Zadné a smerové svetlá

•	 24-voltové motory a riadiaci systém.

•	 Voliteľná farba: oranžová

•	 Stojan s nohami

•	 Symetria rozmetávania nastaviteľná zvnútra kabíny.

•	 Rozšírená závitovka/dopravník (+ 60 cm) pre                

optimalizáciu zaťažovania nápravy vozidla.

optional liquid functions
•	 Súprava soľnej kvapaliny na predvlhčenie; dýzy, 

čerpadlo so zabudovanými nádržami v konštrukcii 
rozmetadla

•	 Rozprašovacia lišta 2 m, so šírkou rozprašovania 2-5 m
•	 12 m hadicový navijak na rozprašovanie soľných 

roztokov alebo iných kvapalín do ťažko prístupných 
miest.

kvapalInový SySTém 

HillTip	Oy	Ab
Pukkisaarentie 6
FIN-68600 Pietarsaari
Finland

    +358 (0) 505983026
    +358 (0) 503659415
www.hilltip.com
info@hilltip.com

Specifications and other details are subject to change without notice.

* S voliteľnou 
membránovou nádržou 
vo vnútri pre systém 
rozprašovacej lišty.

** Na kvapalinový systém 
nepoužívajte horľavé 
alebo ropné kvapaliny.


