Epoke® A/S

VIRTUS CITY AST

– førende producent af væskespredere
Epoke® A/S er en professionel virksomhed i stadig udvikling med en førende

Advanced Spreading Technology

position inden for glatførebekæmpelse på globalt plan.

Epoke produkter anvendes af vejvæsenet i de fleste europæiske lande, Asien
samt i Nordamerika, og et vidt forgrenet forhandlernet sikrer, at der altid er en
Epoke forhandler i nærheden, uanset hvor maskinen kører, således at service og
reservedele kan leveres inden for 24 timer.

Maskinernes hensigtsmæssige og robuste konstruktion og en særdeles effektiv
korrosionsbeskyttelse er med til at sikre en stabil drift, en lang levetid og en god totaløkonomi.

Højteknologisk

Driftssikker

Fremtidssikret

Miljøvenlig

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

15 års reservedelsgaranti

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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Servicevenlig

Let at betjene

– den sikre vej!

Nyudviklet væskesprederVIRTUS CITY AST sprederen er
en fuldautomatisk, vejafhængig
væskespreder, og den udlagte
mængde og bredde korrigeres i
henhold til fremkørselshastigheden.
VIRTUS CITY AST fås i en smal
og bred version. Den smalle
version fås i beholderrumfang
på henholdsvis 1600 l, 3200 l
og 4800 l, og den brede version er opbygget i følgende
størrelser; 4200 l, 5600 l og
7000 l.
De modulopbyggede væsketanke sikrer en stabil fordeling
af væskeindholdet i tankene.

De slidstærke væsketanke er
fremstillet i termoplastisk
materiale, som er bestandigt
over for ekstreme klimaforhold.

Væskespredning
Spredning af væske muliggør en
væsentlig reduktion af udlægningsmateriale, hvorved der kan spredes så
lidt som muligt, men så meget som
nødvendigt. Et lavere materialeforbrug
medvirker til at nedbringe udgifterne.

Et servicevenligt maskinrum,
hvor centrale komponenter er
overskueligt placeret og nemt
tilgængelige, er med til at
optimere arbejdsbetingelserne
for chauffører og servicefolk.

Erfaringer viser, at saltmængden ved
væskespredning reduceres betydeligt,
hvilket giver mindre belastning af
miljøet. Det er bevist, at saltlage har vist
sig effektiv straks efter udlægning.

De specielle Spratronicdyser
tillader væskeudlægning ved
alle hastigheder op til 90 km/t.
Den øgede hastighed medfører
hurtigere gennemkørsel af
ruten. Endvidere kan
sprederen følge den øvrige
trafik og er dermed til mindre

Væskespredning er derfor særdeles
velegnet til blandt andet præventiv
indsats.
Epoke A/S’ udviklingsarbejde på
væskeområdet er udmundet i en helt
ny model. Den nye væskespreder er
banebrydende på design, betjening og
robusthed.

VIRTUS CITY AST - TRAILERMODEL
Virtus City AST fås også som trailermodel, med en særdeles kraftig trailer
med enkeltaksel og
store brede dæk.
Traileren er udstyret
med hydrauliske bremser og drejbart prodsøje. En ekstremt robust
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løsning, der kan holde til et barskt miljø
og en kraftig traktor foran.

Maskinen fås med enten en eller to pumper, til henholdsvis
9 og 12 meters spredebredde.

Spredebredde

Arbejdshastighed

Væskepumpe

9m
12 m

0-70 km/t
0-90 km/t

250 l
2 x 250 l
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Håndlanse til trapper og svært tilgængelige

VIRTUS CITY TRAILER er udstyret med kraftig

steder (option)

undervogn - velegnet til barsk miljø.

Trailer er udstyret med hydrauliske bremser.

Logisk opbygget væskesystem med

Højhastighedsspredning med Spratronic-dyser.

membranpumpe.

Spreder ved alle hastigheder op til 90 km/t.

EpoMaster X1 (option)

