
TP SERIEN 
Kombineret tallerken-  og valsespreder

– den sikre vej!



TP SERIEN

Vejafhængig og synkron liftophængt traktorspreder 
med mulighed for udlægning af materiale via valse eller 
spredeskive.

TP serien er bredde-/mængdekompenseret samt vejafhængig 
(synkron), hvilket betyder, at den indstillede spredemængde 
pr. m2 forbliver konstant uanset ændringer i spredebredde 
eller køretøjets hastighed.

Sprederne findes i 2 varianter - TP3 og TP9 - og leveres med 
en beholdervolumen på hhv. 300 l og 900 liter med mulighed 
overbeholder.

TP serien betjenes som standard med EpoBasic® 
fjernbetjening, og der er mulighed for dataopsamling 
(option).

TP serien er kendetegnet ved enkelt og servicevenligt 
design, som gør sprederen let at vedligeholde med lave 
driftsomkostninger til følge.

Traktorsprederen kan udlægge alle materialetyper via 
Epoke-doseringsprincip og/eller direkte via spredeskive med 
spredebredden 1,5 - 6 meter. Dette gør sprederen velegnet 
til indsats på cykelstier, p-pladser, mindre veje samt store 
pladsarealer. 

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

Tekniske data:               TP3               TP9

Beholderrumfang 300 l 900 l

Overbeholder 100 og 
200 l

300 og 
600 l

Totalbredde 1300 mm 2100 mm

Spredebredde, spr.skive 1,5 til 6 m 1,5 til 6 m

Spredebredde, valse 1,2 m 1,8 m

Vægt 315 kg 435 kg

Montering på traktor Fra 1 tons fra 3 tons

Drivkraft Hydraulisk Hydraulisk

Trepunktsophæng Kategori 1 
+ 2

Kategori 2 
+ 3

Hydraulikanlæg, 
olie-flow

Min. 25 
liter/min.

Min. 25 
liter/min

Olietryk 160 bar 160 bar

Let anvendelig opklapbar presenning
Kombineret tallerken- og valsespreder 
med spredebredde 1,5 - 6 m på skive. 
Med valse opnås spredebredde på 1,2 m 
(TP3) og 1,8 m (TP9)

Epoke-doseringsprincip med 
udlæggervals og omrører.
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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

Epoke® A/S værner om miljøet og 

skovenes bæredygtighed. Derfor er 

denne brochure trykt på FSC papir. 


