
IGLOO S2400
Bandspridare till mindre fordon,

i tre behållarstorlekar 

800, 1100 och 1400 liter



EPOKE IGLOO S2400

Funktionell design med hög kvalitet

IGLOO S2400 är bredd-/mängdkompenserad 
samt vägavhängd, vilket betyder att den inställda 
spridningsmängd pr. m2 förblir konstant oavsett ändringar 
i spridningsbredd eller fordonets hastighet.

Spridaren kan drivas via bilens hydraulik eller Honda 
bensinmotor (9,1 HK).

S2400 betjänas som standard med EpoBasic® 
fjärrbetjäning, som extrautrustning finns EpoMaster® IV 
som ger mulighet för inviduell spridnings inställningar 
samt datalogning och GPS-styrd spridare.

Spridaren levereras med behållarevolymer på 
800-2000liter, genom kombination av grund- och 
överbehållare, så den optimala behållarvolymen kan 
anpassas till det enskilda fordonet. Spridarens låga 
nettovikt och tyngdpunkt gör den även idealisk för 
montage på mindre flakbilar och bärfordon.

IGLOO- serien kännetecknas av enkel design, där det 
överskådliga motorrummet gör spridaren servicevänlig och 
lätt att underhålla med låga driftskostnader som resultat.

Doseringen grundinställs mekanisk med doseringsspjället. 
Det profilerade transportbandet arbetar med alla 
materialtyper och säkerställer en stabil och jämn 
materialtillförsel.

Den rostfria spridarskivan med en arbetsbredd på 1,5 – 6 
meter gör spridaren lämplig för att insättas på cykelvägar, 
p-platser, mindre vägar, samt stora platsarealer.

IGLOO- serien är sandblästrad, rostskyddad med 
tvåkomponents zinkdammsprimer och tvåkomponents 
top-coat.Tillbehör:
•	 Befuktningsanläggning
•	 Bensinmotor
•	 Utfällbar presenning
•	 Avsättningssystem
•	 Rostfri
•	 Avsättningssystem
•	 Tyngdpunktssäkring
•	 Överbehållare
•	 EpoMaster® IV fjärrbetjäning
•	 EpoSat® - GPS-styrd spridning
•	 Dataloggning
•	 El-symmetri
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Avlastningsplåt, som minimerar 

vikten av material på bandet

IGLOO leveras som standard med EpoBasic® 

fjärrbetjäning. De praktiska och stora softkey-

knapparna gör spridaren lätt att sköta för 

chauffören.

IGLOO kan leveras med Honda

bensinmotor (9,1 HK) Motorn 

startas via fjärrbetjäningen.

Generalagent sedan 1960

Ströman Maskin AB  
Rattgatan 29
442 40 Kungälv 

stroman@stroman.se
www.stroman.se

För att bevara en hög och enhetlig produktions-

standard är Epoke A/S certifierat av LIoyd´s 

Register efter ISO 9001.

TLG B-3 godkännande  

GS godkännande 

E1 godkännande 

RoHS direktiv 

WEEE direktiv


