Hilltip IceStriker

TM

600 – 800-litrové kombinované rozmetadlo pre traktory a nakladače
Nový model IceStriker™ TR je 630 – 850-litrové rozmetadlo soli a piesku s polymérovou násypkou a
namontovanými časťami z nehrdzavejúcej ocele, čo vám poskytuje trvalú ochranu pred hrdzou a
koróziou. Toto jedinečné multifunkčné rozmetadlo zahŕňa aj nádrže pre voliteľné kvapalinové systémy.

Dvojstenná konštrukcia
násypky má integrované
nádrže s kapacitou 330
l na premenu vášho rozmetadla na kvapalinové
rozmetadlo s voliteľným
predvlhčením
a rozprašovacou lištou.

Štandardné vybavenie
•
•
•
•
•
•

12-voltový motor je namontovaný vo vnútri utesneného krytu odolného voči poveternostným vplyvom
Vibrátor zabraňuje upchatiu materiálom.
Obrátené V pomáha znižovať silné zaťaženie podávacieho mechanizmu pri štartovaní.
Sklopný žľab z nehrdzavejúcej ocele.
Two-piece tarp mechanism and top screen.
Ovládač s automatickou GPS reguláciou podľa rýchlosti upravuje množstvo rozmetávaného materiálu (g/m2)
podľa rýchlosti vášho vozidla, zatiaľ čo manuálny režim vám umožňuje zadávať stále otáčky závitovky.

Sledovací systém HTrack™ (voliteľné)
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 rozmetávaní, 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.

Štandardný ovládač

Voliteľný program HTrack™ prenáša údaje o rozmetávaní
prostredníctvom mobilnej siete

Voliteľné vybavenie

Voliteľné kvapalinové funkcie

• LED pracovné svetlo

• Súprava soľnej kvapaliny na predvlhčenie; dýzy, čerpadlo so
zabudovanými nádržami v konštrukcii rozmetadla

• Súprava evidenčného čísla a zadné svetlo

• Rozprašovacia lišta 2 m, so šírkou rozprašovania 2-5 m

• Výstražný maják
• Voliteľná farba: oranžová

• 12 m hadicový navijak na rozprašovanie soľných roztokov
alebo iných kvapalín do ťažko prístupných miest.

• Rôzne riešenia upevnenia.

Rozmetadlo s
3-bodovým závesom
a voliteľnou
rozprašovacou lištou.

Špecifikácie rozmetadla
Model

600 TR

800 TR

Celková šírka

1500 mm

1500 mm

Výška

1500 mm

1650 mm

Kapacita, zarovnaná

550 l

750 l

Kapacita, zaoblená

630 l

850 l

Hmotnosť (prázdna)

320 kg

360 kg

Konštrukcia násypky

Poly

Poly

Šírka rozmetávania

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

Veľkosť rozmetacieho kotúča

390 mm

390 mm

Priemer závitovky

65 mm

65 mm

Vibrátor

YES

YES

GPS regulácia podľa rýchlosti

YES

YES

Vozidlo

Traktory a nakladače

Materiál

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

Kvapalinový systém (voliteľný)
Model

600 TR

800 TR

Predvlhčenie, rozprašovaný objem

3-12 l/min

3-12 l/min

Rozprašovacia lišta, rozprašovaný objem

5-25 l/min

5-25 l/min

1 – 8 m (spolu s rozmetávaným materiálom) * S voliteľnou
membránovou nádržou
Rozprašovacia lišta, šírka rozprašovania
2-5 m
2-5 m
vo vnútri pre systém
Predvlhčenie, kapacita nádrže na kvapalinu
330 l
330 l
rozprašovacej lišty.
Rozprašovacia lišta, kapacita nádrže na kvapalinu 330/900 l *
330/900 l *
** Na kvapalinový systém
Rozprašovaný materiál
Kvapalina na ochranu pred námrazou a
nepoužívajte horľavé
odstraňovanie námrazy, voda. **
alebo ropné kvapaliny.
Predvlhčenie, šírka rozprašovania

Špecifikácie a ďalšie údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.
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