
SIRIUS COMBI AST™

- den sikre veg

TILLBEHÖR

Trådlös EpoMaster® IV fjärrbetjäning säkrar snabb

materialskiftning, samt styrning av spridarbild,

spridningsmängd och symmetriinställningar. 

Förberedd för EpoSat® - GPS styret spridning.

Datauppsamling. GSM & GPRS. 
Vinterman Light EpoTherm – Temperaturstyrd 

spridning

Advanced Spreading Technology

7 möjligheter i 1 spridare

	 	 •	salt 

	 	 •	sand 

	 	 •	flis 

	 	 •	befuktat	torrsalt	

	 	 •	vätska 

	 		 •	vätska	&	torrsalt

	 	 •	vätska	&	befuktat	torrsalt
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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– Produkter för säkrare vägar och renare miljö!



Många fördelar i en spridare!

SIRIUS Combi AST är resultatet

av livslånga erfarenheter från 

vinterväghållare runt om i värden.

Med en intensiv kontakt med

vägansvariga och entreprenörer

har	vi	hitta	en	lösning	på	flera

koncept som vi lyckats samla i en 

maskin. Vid bekämpning av halka 

krävs mycket lite salt och man kan 

med fördel använda saltlake. Men 

vid tufft vinterväglag kan behovet 

finnas för större saltmängder och 

då finns möjligheten att använda 

torrsalt eller eventuellt befuktat 

salt. Möjligheterna att kombinera 

olika material är oändliga med 

denna spridarserie vilket ger stor 

flexibilitet	och	där	av	mycket	

omkostnadsbesparande.

Torrsaltsspridning

Med SIRIUS Combi AST finns 

möjlighet	att	sprida	salt/sand/flis

eller en valfri mix. Det unika

doseringssystem förhindrar att

”tunnelbyggning” i behållaren

uppstår och ser till att eventuella 

klumpar i materialet krossas.

Det finns möjlighet att välja 

spridartallrik till salt/sand eller

salt/befuktat salt. 

Båda system möjliggör dosering 

i bredder från 2-12 meter i hastig-

heter upp till 65 km/t.

Vätskespridning

Med SIRIUS Combi AST finns 

möjligheten att så väl lägga 

dammbindande material som att 

lägga saltlake. Vätskans förmåga 

att klibba fast på vägbanan 

förhindrar att större delen av 

materialet hamnar utanför 

vägbanan i diket. 

Turbulens från bilar eller starka 

vindar påverkar inte heller den 

utlagda mängden på vägbanan.

SIRIUS Combi AST täcker alla

halkbekämpares behov. Det 

moderna dyssystem med steglös 

inställning av spridarbild i steg á 1 

meter, (symmetrisk/asymmetrisk) 

samt möjligheten för insatser i 

hastigheter upp till 90 km/t gör 

denna	maskin	unik	och	flexibel	

under alla förhållanden. 

Den nya vätsketeknologin 

minimerar de miljömässiga 

belastningar efter utförd halk-

bekämpning.

Epoke-principen säkrar att utläggning av alla

former av material sker enhetligt och

noggrant oavsett temperaturförhållande och

materialets beskaffenhet.

Elektrisk vätskeindikator är standard.

Vätskenivån kan följas från 0-100%

via lysdioder.

Alla vitala komponenter är samlat i ett tät

stängt maskinrum där av skyddat mot

saltrök. Som dessutom är lättåtkomligt för 

chaufförer och servicefolk.

Speciellt utvecklade vätsketankar säkrar en

stabil fördelning av vätskan i tankarna.

De slitstarka vätsketankarna av termoplastisk

material tillverkade för att klara de extremaste

klimatförhållande.

Höghastighetsspridning med Spratronic-dysor.

Sprider effektivt vid hastigheter upp till

90 km/t.

•	Höghastighets	vätskespridning

•	Snabb	reaktion	vid	skiftande	väglag	och

   väderförhållanden under insats

•	Möjlighet	att	lägga	vätska	(dysor)	och

   torrmaterial (spridartallrik) samtidigt

•	Stor	flexibilitet	i	vätska	-	och	torr-

 materialvolym

•	Fjärrstyrning	vid	skiftning	av	de	7

   spridarmöjligheterna

•	Doseringsnoggrannhet	

•	Smal	dysbom	

•	Reduktion	av	saltmängde	och

   material omkostnader

•	Miljövänlig	spridning	

•	Bredare	bandbord

•	Reducerad	vikt

•	Trådlös	fjärrbetjäning	(tillbehör)

•	Tystgående,	vattenkyld	dieselmotor	

 (tillbehör)

SIRIUS COMBI ASTKonstruktion 

Den genom tänkta konstruktionen 

med alla vitala komponenter logiskt 

placerade för att ge förare och 

servicepersonal bästa arbets-

förhållanden. Schaktet har en 

integrerad stege med breda steg 

som ger föraren en enkel och säker 

uppgång till det rymliga maskin-

rummet.

Hanteringen av presenning, 

påfyllning av väska, samt 

snabbtömning är placerade bak på 

spridaren för säker hantering.

SIRIUS Combi AST är framtagen till

att användas i alla värdens hörn, 

därför är vätsketankarna tillverkade 

i termoplastisk material, som tål 

extrema temperaturförhållande. Driftsformer

Dieselmotor
SE – egen vattenkyld dieselmotor.

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.

Bredda steg på den integrerade stegen i 

schaktet betyder lätt och säker uppgång till 

maskinrummet.


