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LADSPREDER

VITRA 
LADSPREDER

Bundmonteret Snegl
For fremføring til spreder

Spredetallerken
Udført i rustfristål

Hurtig Montering
Vitra montage beslag

TALERKENSPREDER TIL LAD MONTAGE



LADSPREDER

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Årre

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

Denne tallerkenspreder til ladmontage benyttes til gangstier, gågader, cykelstier og andre større arealer. 
Med 300 l stor kapacitet, centralt placeret over bagakslen på maskinen, egner denne rubust byggede 
spreder sig til den krævende bruger som har store arealer at vedligeholde.

Sprederen kan bruges til såvel sand som salt eller granulat, og har en spreddebredde fra 1-6 m. 
Ladet er opbygget med en praktisk foldbar presenning holder materialet tørt.

Standard leveres sprederen med en manuel styrring, men kan som tilvalg fås med aut. Spredejustering, 
start/stop automatik, eller køreautomatik.

Rustfri Spredetallerken

Central tragt for fremføring

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:

Ladsprederen er forberedt for Vitra 
hurtigskift som sikre optimal og hurtig 
montage. Ladet leveres som standard
med foldepressening med let betjening. 

Foldbar pressening

Sikkerhedsrist i lad

Forberedt for Vitra hurtigskift

Kraftig og robust konstruktion

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

En central placeret snegl i bunden sørger for effektiv 
fremføring af sprednings materialet

Spredetallerkenen er udført i rustfristål som sikre
lang holdbarhed og optimal spredning

Spredebreden justeres let og effektivt og kan
justeres fra 1 og helt op til 6 meter

   (Vitra)
Indhold: 300 ltr.
Brede: 1000 mm.
Arbejdsbrede - Tallerken: 1 - 4 m.
Dosering - Salt: 5-40 g/m2

Dosering - Sand: 40-200 g/m2

Egenvægt: 152 Kg.

For ydeligere data, se venligst prislisten


