Hilltip IceStriker

TM

Nástavbová elektrická rozmetadla 1600–2600 l, 12V 12/24V
Novým modelem nástavbového rozmetadla je Hilltip IceStrikerTM s plastovým zásobníkem o objemu
1600–2600 litrů. Tím se vaše práce stává ještě více efektivnější a ekonomičtější. Toto rozmetadlo
je vybaveno stejnými funkcemi, které jsou oblíbené u menších modelů a dělají z Hilltip IceStriker™
jedničku v oboru..

Dvojité stěny
zásobníku vytvářejí
integrované nádrže
pro přestavbu vašeho
rozmetadla s možnosti
aplikace zvlhčené soli
a dovybavení na
postřik solankou.

Šnekový dopravník

Standardní vybavení

Pásový dopravník

• 12V duální motory.
• Vibrátor zabraňuje ucpání materiálu.
• Vložený V plech pomáhá snížit zvýšené zatížení podávacího mechanismu při jeho startu.
• Dvojdílná krycí plachta zabraňuje znečištění ložné
plochy vozidla posypovým materiálem.
• Řídicí jednotka s automatickou regulací rychlosti pomocí GPS upravuje
množství posypového materiálu (g/m2) podle rychlosti vašeho vozidla, zatímco manuální režim umožňuje pevně nastavit rychlost podávacího dopravníku.
• Podávací ústrojí: Tento model Hilltip IceStrikerTM vám nabízí jedinečnou
možnost zvolit způsob podávání materiálu, kterou upřednostňujete; šnekový
nerezový nebo pásový dopravník.

HTrack™ sledovací systém (VOLITELNĚ)
Sledujte a kontrolujte všechny vaše sypače
a radlice na sníh ve vašem počítač, tabletu
nebo chytrém telefonu. Program 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.

Standardní ovladač

Volitelný program HTrack™ přenáší data prostřednictvím mobilního připojení 3G

Volitelné funkce a příslušenství

Volitelné funkce pro použití roztoků

• Pracovní světla LED.

• Souprava na přípravu zvlhčování soli, trysky a čerpadlo s vestavěnými nádržemi v konstrukci rozmetadla.
• 2m postřikovací lišta, pracovní záběrem max. 5 m.
• 12m hadice s navijákem pro ošetření těžko
přístupných míst (vchody do domů, obchodů apod.
solankou nebo jinými roztoky.

• Maják.
• Držák SPZ s osvětlením.
• Zadní a koncová světla.
• 24V motory a řídící systém.
• Barva na přání: oranžová.
• Odstavné nohy.
• Nastavitelná šířka rozmetání z kabiny vozidla.
• Prodloužený šnekový/pásový dopravník (+ 60 cm)
pro optimalizaci zatížení náprav vozidla.

Volitelná barva: oranžová

SPECIFIKACE ROZMETADLA
MODEL

1600

2100

2600

Celková délka (včetně rozmetacího úsrojí)

3000 mm

3000 mm

3000 mm

Minimální délka korby vozidla

2100 mm

2100 mm

2100 mm

Max. vnější šířka (s namontovanou plachtou)

1750 mm

1750 mm

1750 mm

Celková výška zásobníku

1250 mm

1390 mm

1550 mm

Objem zásobníku

1500 l

2000 l

2500 l

Objem zásobníku, zaokrouhleno

1600 l

2100 l

2600 l

Hmotnost (prázdný)

260 kg

295 kg

320 kg

Konstrukce zásobníku

Poly

Poly

Poly

Šířka rozmetání

1–8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)

Velikost rozmetacího kotouče

500 mm

500 mm

500 mm

Průměr šneku (nerez)

150 mm

150 mm

150 mm

Protimrazové a rozmrazovací roztoky, voda

300 mm

300 mm

300 mm

Materiál

Sůl, písek, granulát / směs

Nosič

Nákladní automobil 3,5–10 t

KAPALNÝ SYSTÉM (VOLITELNÉ)
MODEL

1600

2100

2600

Zvlhčování soli, rozsah dávky

3-12 l/min

3-12 l/min

3-12 l/min

Postřikovací lišta, rozsah postřiku

5-25 l/min

5-25 l/min

5-25 l/min

Zvlhčování soli, pracovní záběr

1-8 m (společně s posypovým materiálem)

Postřikovací lišta, pracovní záběr

2-5 m

2-5 m

2-5 m

Zvlhčování, objem nádrže

900 l

900 l

900 l

Postřik, objem nádrže

900 - 2200* l

900 - 2200* l

900 - 2200* l

Postřikový roztok

Protimrazové a rozmrazovací roztoky, voda **

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

Váš obchodní partner

* S volitelnou vnitřní vložkou nádrže pro postřikovací systém.
** Nepoužívejte hořlavé
nebo ropné kapaliny pro
kapalný systém

