
SIRIUS AST®

SIRIUS AST® (Advanced Spreading Technology) 
är en vägavhängd och synkronisk 

spridare med Epoke doseringsprincip.
Behållarstorlekar: 3-9 m3

TILLBEHÖR
EpoSat®

GPS-styrd spridning

Trådlös EpoMaster® IV
Fjärrbetjäning

Datainsamling
GSM & GPRS

Spridarskiva med
Blandkammare

– Produkter för säkrare vägar och renare miljö
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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



Nyutvecklad funktionell design
Epoke® A/S har använt sin mångåriga
erfarenhet inom utveckling av maskiner till
halkförebekämpning till att utveckla
SIRIUS AST® med en funktionell, enkel och 
funktionell design.

Uppbyggnaden med välprövade
komponenter av hög kvalitet garanterar
driftsäkerhet och lång livslängd.

Den enkla uppbyggnaden och de välplac-
erade komponenterna ger såväl chaufförer 
som servicefolk optimala arbetsförhållanden.
Betjäningsfunktioner för tömning,
påfyllning av vätska, samt presenning, är
placerade ergonomiskt korrekt på
spridarens bakända, så att chauffören 
är i stånd att betjäna funktionerna stående
på marken utan att stiga upp på 
spridaren.

Spridarens uppbyggnad
Modellserien SIRIUS AST® finns med 3
grundbehållarlängder och är väl lämpad för
montage på alla lastbilstyper.
Doseringsprincipen Epoke säkerställer
problemfri utmatning av alla typer
av spridarmaterial och dessutom
horisontell tömning av behållaren. 
Därigenom bibehålls spridarens idealiska 
tyngdpunkt på lastbilen med optimala 
köregenskaper som resultat.

Spridarteknik
SIRIUS AST® spridarskivan säkerställer en
effektiv och skarpt avgränsad spridningsbild 
med alla materialtyper. Det är som alternativ 
även möjligt att montera den välkända
och patenterade Epoke-spridarskivan med
blandkammare, som garanterar 100%
fuktat spridningsmaterial.

Elstyrning
Med den trådlösa EpoMaster® IV (alternativ)
fjärrbetjäning säkerställs snabbt material-
byte, styrning av spridarbild och symmetri-
inställningar

Driftsformer

Dieselmotor
SE – egen vattenkyld diesel-
motor. 2, 3 eller 4 cylindrar.

Hydraulik
SH – Fordonshydraulik.
40 – 50 l/min. 170 bar vid 60 km/t.
Max. 75 l/min. kortvarigt.

SW – det 5:e hjulet (väghjul)
Ett mycket flexibelt 
alternativ, som gör spridaren 
oberoende av fordonet.
Patenterat av Epoke® A/S.

Epokeprincipen utmatar materialet
enhetligt och noggrant oavsett materialets
beskaffenhet.

Servicevänligt maskinhus, där alla centrala
komponenter är överskådligt placerade och 
tillgängliga (IP 44). Topphängt lock ger 
skydd mot nederbörd.

Patenterad spridarskiva med 
blandkammare,som säkerställer en 100% 
blandning av salt och vätska (optimal 
befuktning).

Specialutformad vätsketank, som ger
enhetlig påfyllning/tömning.

Betjäningsvänlig hopfällbar presenning
med lås och 100% behållaröppning.

SIRIUS AST® spridarskiva till alla materialty-
per. Spridnings enheten har en integrerad 
stege.

SIRIUS AST® spridaren är synkronisk, vilket
betyder att den inställda spridarmängden
per m2 förblir konstant oavsett ändringar 
i spridarbredd eller av fordonets hastighet.

EpoTector – beröringsfri spridarindikator för 
hastighet. – patenterad av Epoke® A/S.

Doseringsprincip
Epokeprincipen garanterar en problemfri
utmatning av alla typer spridarmaterial.
Oavsett temperaturförhållande eller
materialval säkrar det obelastade
transportbandet en problemfri uppstart.

Epokeprincipen består av:

•	 Omrörare,	som	förhindrar	brobildning
 och krossar stora klumpar, varigenom   
 en jämn och enhetlig materialtillförsel
 uppnås.
•	 Utläggarvals	som	tömmer	
 behållaren enhetligt i hela spridarens 
 längd.
•	 Obelastat	transportband,	som
 obesvärat för den noggrant doserade
 mängden till spridarskivan utan   
 klumpar och sten.

Fördelar:
•	 Lågt	igångsättningsmoment
•	 Minimalt	slitage	–	servicevänlig
•	 Jämn	materialtillförsel
•	 Krossar	klumpar	i	material
•	 Motverkar	brobildning	i	behållare
•	 Enhetlig	tömning	av	behållare,	som
 förhindrar att lastbilens horisontella
 tyngdpunkt förskjuts
•	 Problemfri	spridning	av	alla
 materialtyper
•	 Låg	energiförbrukning

 •	 Nyutvecklat	bandbord	

	 •	 Reducerad	vikt

	 •	 Nyutvecklad	spridarskiva

	 •	 Ny	elstyrning

	 •	 Quick-release	säkerställer		

  snabb tömning av 

  behållare

	 •	 Trådlös	fjärrbetjäning

  (alternativ)

	 •	 Bullerfri,	vattenkyld

  dieselmotor (alternativ)

	 •	 Funktionell	design

SIRIUS AST®


