KOMBISPREDER

EFFEKTIV SPREDER TIL SÅVEL SMALLE STIER SOM STØRRE AREALER

VITRA
KOMBISPREDER
Valsespreder
Spredebrede på 1 meter

Tallerkenspreder
Justerbar spredning på op til 6 meter

Hurtig Montering
Vitra montage beslag

En stærk dansk familie..

KOMBISPREDER
Denne spreder giver mulighed for optimal fleksibilitet, da systemet kombinerer de bedste egenskaber fra såvel
valse- som fra tallerkensprederen. Der opnås således mulighed for effektiv spredning på alt fra smalle stier og
fortove, til større arealer, så som parkeringspladser og fællesarealer eller lignende.
Omskift mellem valse- og tallerkenspreder sker ved et enkelt tryk på en knap, på den medfølgende styrepult,
hvorfra også spredebredden på tallerkensprederen kan justeres fra 1 til 6 meter, alt sammen direkte fra kabinen.
Kombineres sprederen med Vitra’s lad, kan der medtages helt op til 500 liter sprednings materiale, som let kan
tippes direkte i sprederen i løbet af arbejdsdagen, hvilket giver både et godt arbejdsmiljø og en høj effektivitet.

Rustfri omrører system

Korrosionsklasse C5 lakering

Skift og justering direkte fra kabinen

Indbygget lygtebom

Tilpasset til Vitra’s lad løsning

Manuel justering af spredebredden

Sprederen er opbygget til professionel
brug og er udført i rustfri- og lakeret stål
med korrosionsklasse C5, hvilket sikre
effektiv vinterbekæmpelse i mange år.

Model FW200 (Vitra 2030/2037)
Indhold:
Sprederen er udstyret med rustfri omrører system, som
sørger for en ensartet fordeling af spredningsmaterialet.

120 ltr.

Brede:

Arbejdsbrede - Valse / Tallerken:
Dosering - Valse:

Dosering - Tallerken:
Egenvægt:

1130 mm.
1030 / 1000-6000 mm.
40-200 g/m2
5-40 g/m2
169 Kg.

Model FW350 (Vitra 2045/2050/2067)
Indhold:

150 ltr.

Brede:
Alle dele på sprederen er enten udført i rustfri stål
eller lakeret med lak i korrosionsklasse C5.

Arbejdsbrede - Valse / Tallerken:
Dosering - Valse:

Dosering - Tallerken:
Egenvægt:

1492 mm.
1250 / 1000-6000 mm.
40-200 g/m2
5-40 g/m2
255 Kg.

For yderligere data, se venligst prislisten.

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

Skift mellem valse- og tallerkenspreder foregår nemt og
bekvemt fra kabinen, hvor også spredebredden let justeres.

Din lokale Vitra forhandler:

Producent:
Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Årre
Tlf:
+45 7677 4477
Mail: Info@lindholdt-maskiner.dk
Web: www.lindholdt-maskiner.dk

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

