
SprayStrikerTM

Made in Finland
500-2000 liter • Voor pick-ups en lichte vrachtwagens • Gps-snelheidsregeling • Sproeier voor alle seizoenen • Geïntegreerd reinigingssysteem

Ontdooisproeier



Spraystriker
SprOeiertOepaSSiNGeN
De sproeier wordt gemonteerd op de laadbak en 
is beschikbaar in verschillende afmetingen voor 
veelzijdig gebruik en is geschikt voor een breed 
scala van voertuigen. De SprayStriker kan op 
verschillende manieren worden gebruikt bij het 
bestrijden van ijs en sneeuw, en kan ook in de 
zomer worden gebruikt voor agrarische doeleinden.

SprOeierDeSiGN
De sproeier is ontworpen voor maximale vloeibare 
tankcapaciteit en voor gebruik op Europese machines 
en voertuigen. De duurzame en lichte politanks 
worden ondersteund door een gepoedercoate 
roestvrij stalen frameconstructie. De pomp en de CPU 
worden beschermd door een gemakkelijk bereikbare 
roestvrijstalen behuizing

CONtrOller Met kleureNSCherM
De standaardcontroller maakt op maat sproeisessies mogelijk, afhankelijk 
van de situatie. De automatische gps-snelheidsregeling (optioneel via 
Canbus voertuigsnelheid) past de vloeistofstroom aan (ml/m2) op basis van 
de snelheid van het voertuig, terwijl de handmatige modus het mogelijk 
maakt om een vaste stroom in te stellen. 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 zwaai- en werklicht in te schakelen vanuit 
de cabine.

SprayStrikerTM 500 op 
een Kubota bedrijfswagen 



Dubbele sproeikoppen voor ontdooien, zelfs bij hoge snelheden Opklapbare sproeiboom

Standaard en glij-tracks op laadbak 
voor eenvoudige installatie en 
verwijdering van de sproeier.

OptiONeel

SprOeiFuNCtieS
12 V tweelingpompen.

20ml/m2 bij maximale snelheid 25km/u.

2’’ camlock-inlaat voor het vullen van de sproeier.

Dubbele sproeikoppen (7 + 7).

Opklapbare sproeiboom.

Sproeikoppen met triplestream sproeipatroon.

De gps-snelheidsregeling past de vloeistofstroom 
aan(ml/m2) op basis van de snelheid van het voertuig.

De controller zorgt ervoor dat u de sproeier en de 
functies vanuit de cabine kunt bedienen.

2 m sproeiboom met in totaal 14 sproeikoppen.

Sproeikoppen op het uiteinde van de boom, voor 
extra sproeibreedte.

Extra tank om het sproeisysteem te spoelen/reinigen 
met antivriesmiddel na gebruik.

Staanders 
(optioneel)

OptiONele FuNCtieS
12 m slanghaspel voor het sproeien van trottoirs 
en andere moeilijk bereikbare gebieden.

Zwaailicht.

Aanpasbare staanders.

Elektrische relais op eindsproeikoppen.

Online overdracht van data (via controller).



MODel 500 liter 1000 liter 1500 liter 2000 liter
Hoogte 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm

Breedte 1060 mm 1060 mm 1060 mm 1060 mm

Lengte 1000 mm 1600 mm 2250 mm 2850 mm

Tankinhoud 500 l 1000 l 1500 l 2000 l

Sproeibreedte (max.) 5 m 5 m 5 m 5 m

Sproeihoeveelheid 5-36 l/min 5-36 l/min 5-36 l/min 5-36 l/min

Gewicht 180 kg 230 kg 280 kg 350 kg

ONtDOOieN
Wanneer een vloeibare oplossing wordt aangebracht 
op een reeds ijzige/besneeuwde weg, zal het 
onmiddellijk het ijs van boven naar beneden breken. 
Door het mengen van de juiste oplossing voor de 
heersende wintertemperaturen, zal u geen zout of 
geld verspillen.

Specificaties en andere details kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. 

aNti-iJSVOrMiNG
Door het aanbrengen van een vloeibare oplossing 
voor de sneeuw of regen valt, blijft het in de poriën 
en scheuren van de weg zitten, waardoor de binding 
tussen het wegdek en het ijs wordt verminderd. 
Hierdoor komt de sneeuw/ijs makkelijker los tijdens 
het ploegen.

1. Breng ontdooi-
vloeistof aan op 
het wegdek

2. Het regent/
sneeuwt

3. De vloeistof 
zal de binding 
beperken

1. Reeds met ijs 
bedekt wegdek

2. Breng ontdooi-
vloeistof aan op 
het wegdek

3. De vloeistof zal 
het ijs doen smelten

SpeCiFiCatieS SprOeier

NaClNaCl NaCl

NaClNaCl NaCl

Andere ontdooioplossingen dan NaCl (natriumchloride) kunnen ook worden gebruikt, zie lokale aanbevelingen.
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