
En stærk dansk familie..

VALSESPREDER

VITRA 
VALSESPREDER

Valsespreder
Spredebrede på 1,0 meter

Hydraulisk Omrører
Sikre ensartet spredning

Hurtig Montering
Vitra montage beslag

KOMPAKT SPREDER MED STOR KAPACITET



VALSESPREDER

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Årre

Tlf: +45 7677 4477
Mail:  Info@lindholdt-maskiner.dk
Web:  www.lindholdt-maskiner.dk

Disse kompakte valsespredere tilpasset til at kunne monteres på alle Vitramodeller. Med Valsesprederen 
fås et effektivt redskab til vinterbekæmpelse. Den simple men robuste og effektive konstruktion fås i 2 
størrelser og er tiltænkt saltning / grusning af stier, fortorve, o.l. 

Beholderen er udført i pulverlakeret stål med en galvaniseret sikkerhedsrist og justerbar valse. 
Spredemængden justeres let med et håndtag.

Som option fås start/stop automatik.    

Model 100H
Højde: 530 mm.
Længde: 540 mm.
Brede: 1170 mm.
Arbejds Brede: 1000 mm.
Doserings Mængde: 40-250 g/m2

Volume: 100 ltr. (150 ltr. m. beholderring)

Egenvægt: 82 Kg.

Gitterrist over omrører

Justerbar fjederbund

Vitras forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre.
Alle med special uddandet personale, som er koblet direkte op på Vitra‘s interne netværk.

Forhandlere og servicecentre er fordelt over hele lander og der er således altid en 
servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.

Din lokale Vitra forhandler:

Valsesprederen kan som tilvalg leveres 
med beholderring som kan forøgere 
volumen med op til 125 ltr.

Tømningsfunktion

Hydraulisk omrører 

Dosering fra 10 til 250 gram/m2

Valse med udskiftlige knaster

Se forhandler oversigt og yderligere information på: www.lindholdtmaskiner.dk  

Model 200H
Højde: 640 mm.
Længde: 700 mm.
Brede: 1160 mm.
Arbejds Brede: 1000 mm.
Doserings Mængde: 40-250 g/m2

Volume: 190 ltr. (315 ltr. m. beholderring)

Egenvægt: 110 Kg.

For ydeligere data, se venligst prislisten

Doserings mængden justeres manuelt ved hjælp
af håndtag på sprederens højre side

Sprederen kan som tilvalg leveres med beholderring
som øger kapaciteten af beholderen

Valsesprederen er udstyret med hydraulisk omrører
som er afskærmet af gitterrist for optimal sikkerhed


