certus AST

®

Advanced Spreading Technology

“Så lidt som muligt, så meget som nødvendigt.”
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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

150811 - pla

Trådløs EpoMaster® IV fjernbetjening
sikrer hurtig materialeskift samt styring af spredebillede, spredemængde
og symmetriindstillinger. Forberedt for
EpoSat® - GPS styret spredning.
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– den sikre vej!

CERTUS AST®
Den nye sneglespreder fra
Epoke A/S er resultatet af tæt
kundekontakt og mange års erfaring inden for spredeteknologi. Epoke
A/S præsenterer markedets mest
moderne sneglespreder. Med fokus
på brugerens arbejdsbetingelser har
Epoke A/S skabt et produkt, der
tilbyder markedets laveste beholder.
Epoke A/S er gået et skridt videre og
tilbyder beholderen i 3 varianter, for
at udnytte lastbilens lad med stabile
køreegenskaber til følge.
Certus AST har fået en nyudviklet
snegl, som tillader dosering af såvel
store som små mængder, men også
bidrager til mere ensartet tømning af
beholderen. Ønsker man spredning
med sand eller grus kan man med
fordel benytte en omrører (option)
eller den slidstærke Hardox snegl
(option).
Epoke A/S’ mange kunder fokuserer
på levetidsomkostninger og forventer
et produkt, der kan udfylde en opgave uden problemer i mange år.

Betjening af maskinen
Certus AST leveres med EpoBasic
fjernbetjening.
EpoMaster IV (option) giver med sit
store display brugeren mulighed for
individuel opsætning af sprederen og
spredebillede. EpoMaster tilbyder
dataopsamling via GPRS,
hukommelseskort eller telefon. Fjernbetjeningen kan også leveres trådløs.

Certus AST sætter service og
levetidsomkostninger i fokus, og
sprederen er blandt de få, der har
et aflukket maskinrum bagerst på
maskinen. Alle vitale komponenter
er gemt af vejen for at undgå
indtrængning af fugt og salt.
Alligevel er maskinrummet let
tilgængelig for inspektion og
servicearbejde.

Driftsformer

Er det nødvendigt at inspicere
beholder eller servicere maskinen,
er der hurtig og nem adgang
via inspektionsstigen bagerst på
sprederen. Brede trin og håndtag
sørger for sikker og stabil adgang.

Hydraulik
SH – Køretøjshydraulik

Dieselmotor
23 HK, Vandkølet

De daglige funktioner, som fx.
åbning af presenning,
påfyldning af væske eller
tømning af beholder, findes
inden for ergonomisk korrekt
rækkevidde. Alle betjeningsfunktioner er placeret bagerst på
maskinen.

CERTUS AST®
• Bedre tilgængelighed til
		
maskinrum				
• Moderne design
• Automatgear med højt moment
• Hurtig og nem adgang via
		inspektionsstigen

Inspektionsstige er placeret på

Sidetankene rummer 3500 l og er tilpasset

Maskinrum hvor alle styringsenheder er gemt

Membranpumpen for befugtning placeret i

Når presenningen klappes op er beholderen

Automatgear med 2 trin. Dette sikrer højt

spredeskivearrangement for nem og sikker

maskinens konturer.

af vejen under mottoet ”godt beskyttet, men

maskinrummet, hvor den er let tilgængelig

100% åben.

moment ved start af spredning.

let tilgængelig”.

for inspektion. Pumpen er kendt for nøjagtig

opstigning.

dosering selv efter mange års brug.

