IceStriker

TM

Plastové elektrické kombinované
rozmetadlona všetky ročné obdobia

Vyrobené vo Fínsku
550 – 1 100 litrov • Pre pickupy, ľahké nákladné vozidlá a pod. • Piesok, soľ, zmes • GPS regulácia podľa rýchlosti
• Voliteľné kvapalinové systémy

ICESTRIKER 550, 750, 850 & 1100
Konštrukcia rozmetadla

Kvapalinové funkcie (voliteľné)

Naše plastové elektrické rozmetadlo IceStriker je
skonštruované tak, aby spĺňalo požiadavky segmentu
európskych ľahkých pickupov a nákladných vozidiel.
Ľahké teleso násypky vyrobené z polyetylénu a namontované časti z nehrdzavejúcej ocele vám poskytujú
trvalú ochranu pred koróziou a hrdzou. Toto jedinečné
rozmetadlo zahŕňa nádrže pre voliteľné kvapalinové
systémy.

Konštrukciu násypky možno jednoducho prerobiť
na úplný rozprašovač soľankového roztoku alebo na
kombinovaný rozprašovač na predvlhčovanie, ktorý
navlhčuje rozmetávaný materiál. Do integrovaných
nádrží v dvojstennom telese násypky sa zmestí až 450
l kvapaliny. Rozmetadlo môže byť voliteľne vybavené
2-metrovou rozprašovacou lištou alebo hadicovým
navijakom s rozprašovacou dýzou.

Štandardné

voliteľné

voliteľné

voliteľné

voliteľné

Štandardné

Soľ a piesok

Predvlhčenie

Rozprašovacia
lišta

Hadicový
navijak

Používanie v lete/
v záhrade

Hnojenie

ŠTANDARDNÝ OVLÁDAČ
Ovládač s farebnou obrazovkou vám umožňuje prispôsobovať vašu reláciu
rozmetávania podľa vašej súčasnej situácie. Automatická GPS regulácia
podľa rýchlosti upravuje množstvo rozmetávaného materiálu (g/m2) podľa
rýchlosti vášho vozidla, zatiaľ čo manuálny režim vám umožňuje zadávať
stále otáčky závitovky. Ovládač okrem toho zhromažďuje a ukladá dôležité
údaje na pamäťové zariadenie USB, čo vám umožňuje generovať správy o
rozmetávaní. Ovládač takisto uľahčuje zapínanie funkcií, ako sú vibrátor,
maják a pracovné svetlo, zvnútra kabíny.

GPS regulácia podľa rýchlosti ako
štandardná funkcia

Funkcie rozmetadla

Sklopný žľab z nehrdzavejúcej ocele určený na rozmetávanie soli s
vysokou vlhkosťou

12-voltový motor je namontovaný vo vnútri
utesneného krytu odolného voči poveternostným
vplyvom a nevyžaduje si žiadne kladky, reťazové
kolesá, remene alebo reťaze.
Vibrátor zabraňuje premosťovaniu a
upchatiu odmrazovacím materiálom trasením
obráteného V.
Obrátené V pomáha znižovať silné zaťaženie závitovky pri štartovaní. Všetko z nehrdzavejúcej ocele.
Teleso násypky zahŕňa vylisované miesto
alternatívneho evidenčného čísla.
Zahŕňa doplnkový vodič pre voliteľné pracovné
svetlo, maják a zadnú kameru, ktoré možno
aktivovať zo štandardného ovládača.
Kontrola hladiny soľnej kvapaliny pre voliteľný
kvapalinový systém, zahŕňa takisto elektronický
snímač.

Voliteľné funkcie
Súprava soľnej kvapaliny na predvlhčenie; dýzy,
čerpadlo so zabudovanými nádržami v konštrukcii
rozmetadla.
Rozprašovacia lišta 2 m, so šírkou rozprašovania
2-5 m
Hadicový navijak (12 m).

Dvojkusový plachtový mechanizmus a horná sieťka

Voliteľné príslušenstvo
Súprava evidenčného čísla a zadné svetlo
Výstražný maják
LED pracovné svetlo (červené)
Zadná kamera
Podperné nohy
Membránová nádrž na uchovávanie prídavnej kvapaliny vo vnútri násypky

Voliteľná rozprašovacia lišta a hadicový navijak

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.

Voliteľný program HTrackTM prenáša údaje o rozmetávaní prostredníctvom
mobilnej siete

Špecifikácie rozmetadla
Model

550

750

850

1100

Celková šírka A

120 cm

120 cm

120 cm

120 cm

Šírka B

90 cm

90 cm

90 cm

90 cm

Minimálna dĺžka ložnej 120 cm
plochy C

120 cm

170 cm

170 cm

Výška D

92 cm

107 cm

92 cm

107 cm

Kapacita, zarovnaná

500 l

700 l

710 l

1000 l

Kapacita, zaoblená

630 l

780 l

880 l

1100 l

Hmotnosť (čistá)

145 kg

170 kg

190 kg

215 kg

Konštrukcia násypky

Poly

Poly

Poly

Poly

Šírka rozmetávania

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

Veľkosť rozmetacieho
kotúča

390 mm

390 mm

390 mm

390 mm

Priemer závitovky

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

Material

A

B

D

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

Vibrátor

C

GPS regulácia podľa
rýchlosti
Manuálna regulácia
podľa rýchlosti
Vozidlo

Pick-upy
a úžitkové
vozidlá

Pick-upy
a úžitkové
vozidlá

Pick-upy a
nákladné
vozidlá

Min.
3,5-tonové
nákladné
vozidlá

Kvapalinový systém (voliteľný)
Model

550

750

850

1100

Predvlhčenie, rozprašovaný objem

3-12 l/min 3-12 l/min 3-12 l/min

3-12 l/min

Rozprašovacia lišta, rozprašovaný objem

5-25 l/min 5-25 l/min 5-25 l/min

5-25 l/min

Predvlhčenie, šírka rozprašovania

1 – 8 m (spolu s rozmetávaným materiálom)

Rozprašovacia lišta, šírka rozprašovania

2-5 m

2-5 m

2-5 m

2-5 m

Predvlhčenie, kapacita nádrže na kvapalinu

330 l

330 l

450 l

450 l

Rozprašovacia lišta, kapacita nádrže na kvapalinu 330l/900l* 330l/900l* 450l/1200l* 450l/1200l*
Rozprašovaný materiál

Kvapalina na ochranu pred námrazou a
odstraňovanie námrazy, voda. **

** S voliteľnou membránovou nádržou vo vnútri pre systém rozprašovacej lišty
** Na kvapalinový systém nepoužívajte horľavé alebo ropné kvapaliny

HillTip Oy Ab

Pukkisaarentie 6
FIN-68600 Pietarsaari
Finland

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

Špecifikácie a ďalšie údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

