Hilltip IceStriker

TM

Nesená rozmetadla 120–200 l, 12V pro pickupy, traktory, nakladače atd.

3.0 m
(1-5,5 m)

-

+

25 g/m2
(5-60 g/m2)

-

Nová rozmetadla Hilltip IceStrikerTM 120 a 200 l mohou rozmetat všechny typy
posypových materiálů; objemové, pytlované, písek a štěrk. Plastová násypka a
konstrukční části z nerez oceli činí v rámci segmentu tato rozmetadla nejúspornější
a nejefektivnější.
Rozemtadlo je ovládáno bezdrátově (Bluetooth) další generací řídicího systému:
HillTip StrikeSmart ™ App. Android smartphone je součástí dodávky.

+
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Chrakteristika rozmetadla:
• Automatická regulace rychlosti pomocí GPS nastavuje množství osypového materiálu (g/m2) závislosti na rychlosti vozidla.
• Nezávisle řízené duální motory pro šnekový dopravník a rozmetací kotouče.
• Přepravní kolečka.
• Montážní řešení pro nejrůznější vozidla a stroje.

HTrack™ sledovací systém (VOLITELNĚ)
Sledujte a kontrolujte všechny vaše sypače a radlice na
3.0 m
sníh ve vašem počítač, tabletu nebo chytrém telefonu. Pro25 g/m
gram zobrazuje tratě na mapě současně detaily, jako je rychlost, polohu GPS, použitý materiál atd. S HTrack™ můžete
sledovat své náklady a můžete ho použít jako důkaz při
prokazování újmy při uklouznutí nebo pádu. Rozšiřující
údaje lze shrnout a publikovat jako dokumenty PDF.
Volitelný program HTrack™ přenáší data prostřednictvím mobilního připojení 3G
(1-5,5 m)

-

+
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(5-60 g/m2)

-

+
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Volitelné vybavení:

Typy montáže:

• Vibrátor (pro vlhčenou sůl, štěrk, sůl a písek).

• Závěs, šroubovaný nebo typ J.

• Zadní světla LED a držák SPZ.

• Tažné/výklopné zařízení EU.

• Pracovní světlo LED.

• Šroubované odklápění.
• Tříbodové závěsné zařízení Cat I / II.
• Kolový nakladač / vysokozdvižný vozík závit 1 ‘’,
nastavení výšky.

SPECIFIKACE ROZMETADLA
MODEL

120

200

Celková šířka

800 mm

800 mm

Celková hloubka

600 mm

600 mm

Celková výška

820 mm

1050 mm

Objem zásobníku

120 L

205 L

Objem zásobníku, zaokrouhleno

130 L

215 L

Hmotnost (prázdný)

58 kg

65 kg

Konstrukce zásobníku

Poly

Šířka rozmetání

1-8 m

Velikost rozmetacího kotouče

320 mm

Průměr šneku (nerez)

65 mm

Materiál
Nosič

Importér HILLTIP pro ČR a SR:
P & L, spol. s r. o., Třebíčská 74b, 594 01 Velké Meziříčí
mob.: +420 602 539 748, e-mail: hilltip@pal.cz www.hilltip.cz

Sůl, písek, granulát, směs
Užitková vozidla, pickupy, dodávky,
traktory, nakladače a vysokozdvižné vozíky

Váš obchodní partner

