TKB 12
TKB 12 tilfredsstiller de store krav til
nøjagtighed og ensartet udlægning af
spredematerialer.
TKB 12 sprederen er udviklet som følge af
ønsket om at udlægge
stadigt mindre mængder
salt, dels for at opnå bedre
driftsøkonomi, og dels for
at reducere belastningen af
det miljø, vi skal aflevere til
kommende generationer.
TKB 12 sprederen er konstrueret således,
at den indstillede mængde pr. m2 er
konstant, selvom hastigheden
ændres, dvs. sprederen er
100% vejafhængig.

– den sikre vej!

EPOKE TKB 12
Tekniske data og dimensioner

TKB 12 er udrustet med gearing for udlægning af sand,
split eller salt. Sprederens kapacitet begrænses alene af det
trækkende køretøjs lastkapacitet, hvorfor sprederen har en
betydelig aktionsradius.
Spredebredden svarer til udlæggervalsens længde som er
hhv. 2200 mm og 2500 mm.
TKB 12 anvendes oftest på veje, hvor der udlægges i det
ene spor, når man kører ud og i det andet spor, når man
kører hjem.

TKB 12 er forsynet med styrekæder således, at
sprederen ikke opfører sig som en anhænger, men som en
del af lastbilen, hvilket giver bedre stabilitet, navnligt ved
bakning samt ved kurvekørsel.
TKB 12 sprederne er sandblæst og rustbeskyttet med
zinkstøvprimer og tokomponent top-coat.

Beholderrumfang:
Totalbredde:
Spredebredde, min:
Egenvægt:

Omrører, udlæggervalse,
massiv støttehjul, trækstang,
styrekæder, manuel til- og 			
frakobling, 12-lags dæk med
stålindlæg

Ekstraudstyr:

Lygter, presenning, gummiforkanter,
gummiforklæde, el-fjernbetjening,
trykluftfjernbetjening.

Dataopsamling:

Mulighed for montering af EpoLink
dataopsamlingsboks for overførsel af
sprededata til Vinterman Light.

Spredematerialet udlægges således dér, hvor der er brug for
det, nemlig på vejbanen.

Epoke doseringssystem: Omrører,
der knuser evt. klumper, samt
udlæggervalse for dosering.
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TKB12-280
1,2 m3
2800 mm
2500 mm
710 kg

Standardudstyr:

Faldhøjden, dvs. afstanden mellem vejbanen og doseringsvalsen, er relativt lille, hvilket betyder, at sprederen stort set
er ufølsom over for sidevinde samt turbulens efter lastbilen.

Justerbar støttehjul for afsætning. Nem af- og påsætning på
lastbilen.

TKB12-260
1,2 m3
2600 mm
2200 mm
670 kg

Doseringsskala for ændring af
udlagt mængde.

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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Funktioner:
TKB 12 modellerne er forsynet med Epoke doseringssystemet, hvor udlæggervalse og omrører trækkes fra
sprederens kørehjul over en mekanisk gearing.

