
IceStrIkerTM

Made in Finland
550 - 1100 liter • Voor pick-ups, lichte vrachtwagens etc. • Zout, Zand, gemixt • GPS snelheidsbediening • Optionele vloeistofsystemen

De All-Season multi functionele

kunststof strooier



StrooIDeSIgn
Onze IceStriker poli-elektrische strooier is gebouwd 
omaan de eisen van het Europese segment van lichte 
pick-ups en  vrachtwagens te voldoen. De lichtgewicht 
opzetstrooier gemaakt van Polyethyleen en afgemonteerd 
met RVS onderdelen biedt u langdurende bescherming 
tegen corrosie en roest. Deze unieke strooier is voorzien van 
geïntegreerde tanks voor de optionele vloeistofsystemen.

controller Met kleurenScherM
De controller maakt op maat strooisessies mogelijk, afhankelijk van de 
situatie. De automatische gps-snelheidsregeling past de hoeveelheid van 
het strooimateriaal aan (g/m2) op basis van de snelheid van het voertuig, 
terwijl de handmatige modus het mogelijk maakt om een vaste 
vijzelsnelheid in te geven. Daarnaast verzamelt en slaat hij essentiële 
gegevens op een USB-geheugen, waardoor u eenvoudige computer 
rapporten kunt genereren. De controller maakt het ook makkelijk om 
functies zoals vibrator, zwaai- en werklicht in te schakelen vanuit de cabine.

IceStrIker 550, 850 & 1100

IceStriker 550

VloeIStoFFunctIeS
De trechterconstructie kan gemakkelijk worden 
omgebouwd tot een complete pekeloplossingproeier of 
een bevochtingscombistrooier die het strooimateriaal 
bevochtigt. Geïntegreerde tanks hebben een capaciteit 
van maximaal 330-450 liter vloeistof. De strooier kan 
optioneel worden voorzien van een 2 meter lange sproei-
boom of een slanghaspel voor een handbediende sproeikop.

(optioneel)

Nat zout Sproeibalk Handspuit Zomer-/tuingebruik Bemesten
STANDAARD OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL STANDAARD

Zout en Zand



StrooIFunctIeS
De 12 volt motor wordt binnen een verzegelde, 
weerbestendige behuizing gemonteerd, en vereist
geen katrollen,tandwielen, riemen of kettingen.

Het trilmechanisme voorkomt het samen klonteren 
van strooimateriaal.

De omgekeerde V vermindert zware start-upbelasting 
op de vijzel. Geheel in roestvrij staal.

De 65mm RVS vijzel geeft u een effectieve en gelijk-
matige aanvoer van strooimateriaal naar de strooischijf.

De strooier is voorzien van een 2-delig afdek-
mechanisme. Het ontwerp hiervan zal het morsen 
tijdens het vullen van de strooier tegen gaan.

Het bovenste scherm voorkomt dat stenen en grote 
brokken in de trechter terechtkomen.

Ingebouwde bevestigingsogen voor het vastzetten 
van de strooier aan het voertuig.

Opzetstrooier is voorzien van een alternatieve 
kentekenplaat plek.

Inclusief een accessoire draad voor optionele werkver-
lichting, zwaailamp en camera systeem, die kan worden 
geactiveerd vanuit de standaard controller.

Zout vloeistof niveau meter voor optioneel natzout 
strooien. Incl. elektronische sensor.

Opklapbare RVS-goot

optIonele AcceSSoIreS
Kentekenplaat-, achterverlichting.

Zwaailicht.

Led werklamp.

Achteruitrijd camera.

Staanders.

Blaastank voor het opslaan van extra vloeistof in 
de trechter.

Opklapbare RVS-goot, ontworpen voor het verspreiden van zout 
met een hoge vochtigheidsgraad

optIonele FunctIeS
Natzout strooi systeem ( tanks reeds aanwezig).

Natzout sproeibalk (2m), met 2-5m sproeibereik.

Een slanghaspel met 12m slang en handspuit maakt 
het makkelijk om trottoirs, trappen en andere moeilijk 
te bereiken plekken te ontijzen in de winter en zomers 
voor het besproeien van bloemen en perkjes.

Online overdracht van data (via controller).

Tweedelig zeilmechanisme en bovenscherm

Optionele sproeiboom en slanghaspel

Model 1100 met optionele staanders



Specificaties en andere details kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. 

technISche SpecIFIcAtIeS
Model 550 850 1100
Totale breedte A 120 cm 120 cm 120 cm

Breedte B 90 cm 90 cm 90 cm

Minimale laadbak lengte C 120 cm 170 cm 170 cm

Hoogte D 92 cm 92 cm 107 cm

Capaciteit, afgevlakt 500 l 710 l 1000 l

Capaciteit, afgerond 630 l 880 l 1100 l

Leeg gewicht 145 kg 190 kg 215 kg

Vervaardigd uit Poly Poly Poly

Strooibereik 1 - 8 m 1 - 8 m 1 - 8 m

Strooischijf grootte 390 mm 390 mm 390 mm

Vijzel diameter 65 mm 65 mm 65 mm

Materiaal Zout, Zand en Granulaat / gemixt

Trilmechanisme

GPS snelheidsbediening

Handmatige
snelheidsbediening

Voertuig Pick-ups 
en UTV

Pick-ups en
vrachtwagens

Vrachtwagens
(min. 3,5 ton)

* Met optionele gepatenteerde blaas 
tank voor het sproeibalk systeem.

** Gebruik geen brandbare of aardolie-
producten in de vloeistoftanks

A

B

C

D

Model 550 850 1100
Nat zout, sproei volume 3-12 l/min 3-12 l/min 3-12 l/min

Sproeibalk, sproei volume 5-25 l/min 5-25 l/min 5-25 l/min

Nat zout, sproeibereik 1-8 m (met strooimateriaal)

Sproeibalk, sproeibereik 2-5 m 2-5 m 2-5 m

Nat zout, tank capaciteit 330 l 450 l 450 l

Sproeibalk, tank capaciteit 330l/900l* 450l/1200l* 450l/1200l*

Sproei materiaal Anti -vries materiaal en water**

nAt zout SySteeM
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HillTip Oy Ab
Pukkisaarentie 6
FIN-68600 Pietarsaari
Finland

    +358 (0) 505983026
    +358 (0) 503659415

www.hilltip.com
info@hilltip.com

(optioneel)

Memo Europe BV 
Achterlaan 1-3
2665 LZ Bleiswijk
Nederland

    085-8768855
Fax: 010-5190205
www.memo-europe.nl
info@memo-europe.nl

IMporter:


