
Een sterk ontwerp.

Gebruiksgemak.  Onderhoudsgemak.  Montage gemak.
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Het elektrisch aangedreven strooisysteem is uniek 
in zijn soort.

De worm-as is ontworpen om continu 
de juiste hoeveelheid strooimiddel 

naar de strooischijf te transporteren. 

Zo werkt het:

  Het afdekrooster voorkomt dat te 
grote brokken strooimiddel in de 
voorraadcontainer terecht komen.  

  Het transportsysteem beschikt over een 
taps toelopende- en als een omgekeerde 
"V" gevormde rug, die ervoor zorgt dat het 
materiaal gelijkmatig wordt verdeeld over 
de worm-as. 

  Een sterke vibrator bevordert het losmaken 
van het strooimiddel en bewerkstelligt zo 
een gelijkmatige aanvoer van het zout naar 
de worm-as. 

  De worm-as zorgt over de volle baklengte 
voor een geleidelijke- en volledige 
verwerking van het strooimiddel. De worm-
as bestaat uit één geheel. 

 ½ PK 12V motor (tandwielkast).

   De onafhankelijk aangedreven strooischijf 
regelt de strooimiddelafgifte waardoor een 
nauwkeuriger strooibereik wordt gehaald  
en bovendien het verbruik daalt. 

Het strooisysteem is
ontworpen om tijd &
geld te sparen.

Genoemde systemen zijn gepatenteerd in zowel de USA 
als Internationaal.

A  Door slim ontwerp géén gereedschap 
nodig.

B  Gesloten motorcompartiment houdt 
het zout buiten.

C  Onafhankelijk instelbare motor voor 
een beter strooipatroon.

D  Strooimiddel valt onder een hoek 
waardoor een betere verdeling.

E  Wrijvingsarme- en onderhoudsvrije 
polyester lagers.

F  Geïntegreerde strooischijfkap biedt 
nauwkeuriger strooibeeld.

G  Geïntegreerde handgrepen om de 
strooischijf unit gemakkelijk los te 
nemen. 

Eenvoudig onderhoud 
van de strooischijf 
unit *



* Patent aangevraagd

..Volle Breedte..
vermindert verspil-
ling van strooimid-
del en helpt roesten 
van het voertuig te
voorkomen.  
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Crossfire DLX .... inclusief vóórbevochtiging.
In toevoeging op de functies van de standaard crossfire, is de crossfire DLX voorzien van
een geïntegreerd vóórbevochtigingssysteem (natstrooien). 

Vóórbevochtigen van het zout versnelt het dooiproces en voorkomt het wegstuiteren 
van het zout wanneer dit het wegdek raakt. Dit houdt in dat het geactiveerde zout 
nauwkeuriger kan worden gestrooid en tegelijkertijd minder zout hoeft te worden 
toegevoegd. Het resultaat is een veiliger begaanbaar wegoppervlak met gebruik van 
minder materiaal in minder tijd. 

Ingebouwd nat-strooi systeem
achteraf inbouwen van tanks en
leidingwerk hoeft niet, de Crossfire 
DLX is hier al van voorzien

Peilbuis
Continu 
afleesbaar
vloeistofniveau.

Dekzeil
houdt de crossfire
schoon als deze
niet gebruikt wordt 
en verlengt zo de 
levensduur.

LED 
verlichting is 
standaard op het 
DLX model. 

DLX Controller 
onafhankelijke regeling voor de 
snelheid van de transportworm en van 
de strooischijf. En voor het aansturen 
van de natte boost, pauze,LED 
verlichting, vibrator en de (optionele) 
snelheidsregeling via GPS.
Deze regeleenheid is standaard op het DLX 
model.

Vulopening 
gemakkelijk 
vloeistoffen 
toevoegen.



Geïntegreerde werklamp 
verlicht het werkgebied en is 
handig bij onderhoud. LED 
verlichting standaard op DLX 
model. Halogeen verlichting 
op standaardmodel.

Makkelijk onderhoud 
van de Crossfire.

Voor het aanbrengen 

of verwijderen van de 

strooischijf unit voor 

onderhoud is geen 

gereedschap benodigd.

De worm-as unit kan 

gemakkelijk worden 

verwijderd voor rei-

niging, onderhoud of 

inspectie.

Het achterpaneel 

beschermt de motor 

tegen vuil en zout. Het 

paneel kan gemakke-

lijk worden verwijderd 

zonder gereedschap.

Doordachte functies,
Topprestaties.

Verzonken hijsogen voor het 
gemakkelijk installeren of 
verwijderen van de Crossfire 
op- of van het voertuig.

Ingebouwde dekzeilhaken 
maken het aanbrengen en 
verwijderen van het dekzeil 
kinderspel. Het dekzeil 
wordt standaard geleverd 
bij het DLX model.

Buiten het seizoen kan 
de Crossfire rechtop 
worden geplaatst wat 
kostbare opslagruimte 
bespaart.

Leveromvang

LEVErOMVAnG

MODEL

CFS-6 CFS-8

Vibrator Standaard Standaard

Materiaalaanvoer
systeem

Worm Worm

Vóórbevochtiging 
tbv natstrooien Optie Optie

Dekzeil Optie Optie

Snelheidsmeter n/A n/A

Afdekrooster Standaard Standaard

Werklamp Halogeen Halogeen

Motor 
Systeem 2 x 12V motor 2 x 12V motor

regeleenheid Motoren en vibrator Motoren en vibrator

Garantie Uitbreidbaar tot 
5 jaar

Uitbreidbaar tot 
5 jaar

Producteigenschappen

PrODUCT 
EIGEnSCHAPPEn

MODEL

CFS-6 CFS-8

Voertuig ¾–1-ton pick-
up

¾–1-ton pick-
up

Inhoud 1,00 m3 1,50 m3

Materiaal van 
strooier Polyester Polyester

Totale lengte 238 cm 298 cm

Totale hoogte 94 cm 94 cm

Totale breedte 178 cm 178 cm

Gewicht (leeg) 231 kg 283 kg

Strooibreedte 12 m 12 m

Strooi materiaal
(droog, vrijvloeiend)

Zout, zout/zand 
mengsel

Zout, zout/zand 
mengsel

Montage Sjorband Sjorband

Standaard model.

Wrijvingsarme polyester 

lagers behoeven geen 

smering om de worm-as 

in gang te houden.
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DLX Model Specificaties

PrODUCT 
EIGEnSCHAPPEn

MODEL

CFD-6 CFD-8

Voertuig ¾–1-ton pick-
up

¾–1-ton pick-
up

Inhoud 1,00 m3 1,50 m3

Materiaal van 
strooier Polyester Polyester

Totale lengte 238 cm 298 cm

Totale hoogte 94 cm 94 cm

Totale breedte 178 cm 178 cm

Gewicht (leeg) 241 kg 295 kg

Strooibreedte 12 m 12 m

Strooi materiaal
(droog, vrijvloeiend)

Zout, zout/zand 
mengsel

Zout, zout/zand 
mengsel

Montage Sjorband Sjorband

DLX modellen.

Leveromvang vs standaard 

LEVErOMVAnG

MODEL

DLX Standaard

Vibrator Standaard Standaard

Materiaal 
aanvoer systeem Worm Worm

Vóórbevochtiging
tbv natstrooien

Standaard 
inhoud

CFD-6: 660 l
CFD-8: 750 l

Optie

Dekzeil Standaard Optie

Snelheidsmeter Standaard n/A

Afdekrooster Standaard Standaard

Werklamp LED Halogeen

Motor Systeem 2 x 12V motor 2 x 12V motor

regeleenheid tbv

natstrooien, 
snelstrooien,  
pauzeren, GPS, 
verlichting, 
vibrator en 
extra schakelaar

Motoren en 
vibrator

Garantie Uitbreidbaar tot 
5 jaar

Uitbreidbaar tot 
5 jaar

■ Standaard op DLX model. niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke 
toestemming van Memo Handelsonderneming - 
Meyer Products nL worden overgenomen.

Memo Handelsonderneming
Lorentzstraat 15
2665 JG Bleiswijk
Telefoon 010-5190201
www.meyerproducts.nl - info@memo-europe.nl
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