
Hilltip IceStriker  TM

120-200-litrové 12-voltové 
elektrické rozmetadlo pre picupy, 
traktory, nakladače a pod.

Nové 120- a 200-litrové rozmetadlo Hilltip IceStrikerTM dokáže rozmetávať všetky 
druhy rozmetávaného materiálu; sypaný materiál, vrecia, piesok a štrk. Polymérová 
násypka a namontované diely z nehrdzavejúcej ocele z neho robia nákladovo 
najefektívnejšie rozmetadlo v tomto rade.

Rozmetadlo sa ovláda bezdrôtovo (Bluetooth) prostredníctvom ovládacieho 
systému budúcej generácie: aplikácie HillTip StrikeSmart™. Súčasťou dodávky je 
smartfón so systémom Android.

Charakteristiky rozmetadla:
•	 Automatická GPS regulácia podľa rýchlosti upravuje množstvo                

rozmetávaného materiálu (g/m2) podľa rýchlosti vášho vozidla.
•	 Nezávisle riadené duálne motory pre závitovku a rozmetací kotúč.
•	 Skladovacie prepravné kolesá.
•	 Riešenia pripevnenia pre rôzne vozidlá a stroje.

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 
rozmetávaní, ako je rýchlosť, poloha podľa GPS, použitý materiál a 
pod. Pomocou systému HTrackTM 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. 

Voliteľný program HTrackTM prenáša údaje o rozmetávaní 
prostredníctvom mobilnej siete

(voliteľné vybavenie)



Voliteľné príslušenstvo:
•	 Vibrátor (na mokrú soľ, štrk, zmes soli a piesku).

•	 Zadné LED svetlá a súprava evidenčného čísla.

•	 LED pracovné svetlo.

Typy pripojenia:
•	 Pripojenie pomocou ťažného zariadenia, 

skrutkové alebo typu J.

•	 Ťažné zariadenie/záves k zadným výklopným 
dvierkam podľa noriem EÚ.

•	 Odklopné (swing-away) pripojenie, skrutkové.

•	 3-bodový záves, kat. I/II.

•	 1-palcový kolíkový záves ku kolesovému nak-
ladaču/vysokozdvižnému vozíku, nastaviteľný. 
Nastavenie výšky.

Spreader SpeCIfICaTIonS
Model 120 200
Celková šírka 800 mm 800 mm

Celková hĺbka 600 mm 600 mm

Celková výška  820 mm 1050 mm

Kapacita, zarovnaná 120 L 205 L

Kapacita, zaoblená 130 L 215 L

Hmotnosť (čistá) 58 kg 65 kg

Konštrukcia násypky Poly

Šírka rozmetávania 1-8 m

Veľkosť rozmetacieho kotúča 320 mm

Priemer závitovky (nehrdzavejúca oceľ) 65 mm

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

Vozidlo Úžitkové vozidlá, pick-upy, dodávkové vozy, 
traktory, nakladače a vysokozdvižné vozíky
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Špecifikácie a ďalšie údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.


