
– den sikre vej!

Vejafhængig og synkron 

trailermonteret båndspreder

IGLOO TRAILER



EPOKE IGLOO TRAILER

Trailer er udstyret med hydrauliske 

bremser. 

Kraftig undervogn - velegnet til barsk 
miljø.  

IGLOO TRAILER S2400 leveres som 
standard med EpoBasic® fjernbetjening. 
Fjernbetjening-en er forsynet med et 
logisk opbygget softkey-tastatur med 
store taster, som muliggør let betjening af 
alle sprederens funktioner.

Funktionelt design og kvalitet

IGLOO TRAILER S2400 er bredde-/mængdekompenseret 
samt vejafhængig, hvilket betyder, at den indstillede 
spredemængde pr. m2 forbliver konstant uanset ændringer 
i spredebredde eller køretøjets hastighed.  

Særdeles kraftig trailer med enkeltaksel og store brede 
dæk. Traileren er udstyret med hydrauliske bremser og 
drejbart prodsøje. En ekstremt robust løsning, der kan 
holde til et barskt miljø og en kraftig traktor foran.

IGLOO-serien er kendetegnet ved enkelt design, hvor det 
overskuelige maskinrum gør sprederen servicevenlig og let 
at vedligeholde med lave driftsomkostninger til følge.
Doseringen grundindstilles mekanisk med 
doseringsspjældet. Det profilerede transportbånd arbejder 
med alle materialetyper og sikrer en stabil og jævn 
materialetilførsel. 

Sprederen drives via køretøjets hydraulik.

IGLOO TRAILER S2400 betjenes som standard med 
EpoBasic® fjernbetjening, mens en ekstraudrustning af 
EpoMaster® IV giver muligheden for individuel opsætning 
af spredeindstillinger samt dataopsamling og GPS-styret 
spredning.

Sprederen leveres med beholdervolumen på 
1400-2000 liter gennem kombination af grund- og 
overbeholdere, så den optimale beholdervolumen kan 
tilpasses det enkelte køretøj. 

Den rustfri spredeskive med en arbejdsbredde på 
1,5 – 6 meter gør sprederen velegnet til indsats på 
cykelstier, p-pladser, mindre veje samt store pladsarealer.

IGLOO-serien er sandblæst, rustbeskyttet med 
tokomponent zinkstøvprimer og tokomponent top-coat.

Tilbehør:
•	 Befugtningsanlæg
•	 Opklapbar	presenning	
•	 Rustfri	version
•	 Aflastningsplade	
•	 Tyngdepunktssikring
•	 Overbeholder
•	 El-hydraulisk	aftømning
•	 EpoMaster® IV fjernbetjening
•	 EpoSat® - GPS-styret spredning
•	 Dataopsamling
•	 El-symmetri

Epoke® A/S
Vejenvej 50, Askov 
DK-6600 Vejen
Tel. +45 76 96 22 00 
Fax +45 75 36 38 67
epoke@epoke.dk
www.epoke.dk

For at sikre den høje og ensartede 

produktstandard er Epoke® A/S certificeret 

af Lloyd’s Register efter ISO 9001:2008. 

TLG B-3 godkendelse

GS godkendelse 

E1 godkendelse 

RoHS direktiv 

WEEE direktiv
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