
TKB 12
TKB 12-280 är byggd

för att tillfredsställa de

stora krav på

noggrannhet som ställs

på utläggningen av

spridningsmaterial

samt de krav som

ställs på allt mindre

mängder material för att

reducera belastningen

på den miljö som vi skall

överlämna till kommande

generationer.

TKB 12-280 spridaren är

konstruerad så att den

inställda spridnings-

mängden per m2

förblir densamma om

hastigheten förändras,

dvs spridaren är 100%

vägberoende.

– Produkter för säkrare vägar och renare miljö



EPOKE TKB 12

Funktioner: 
TKB 12-280 är försedd med Epoke utmatningssystem
där utmatningsvalsen drivs av spridarens hjul genom en
mekanisk växel.
Utmatningsvalsen samt den fjäderbelastade gummimattan
säkrar en jämn och noggrann spridning i hela spridarens
bredd.
TKB 12-280 är utrustad med nedväxling för utläggning
av sand och flis. Spridarens har en stor aktionsradie
som endast begränsas av det dragande fordonets
lastkapacitet.
Spridningsbredden motsvarar utläggarvalsens längd som är
2520 mm.

TKB 12-280 används oftast på vägar där man sprider i
den ena vägbanan när man kör ut och i den andra 
väg-banan när man kör tillbaka.
Fallhöjden, dvs avståndet mellan vägbanan och utläggar-
valsen är litet, vilket innebär att materialet som läggs ut inte
påverkas av turbulens eller sidvind bakom lastbilen.
Resultatet blir att allt materialet läggs på vägbanan.

TKB 12-280 är försedd med styrkedjor så att spridaren
uppför sig som en del av lastbilen, vilket ger större stabilitet,
speciellt vid backning och kurvtagning

IGLOO-serien är sandblästrad, rostskyddad med
tvåkomponents zinkdammsprimer och tvåkomponents 
top-coat. 
 

Behållarstorlek:   1,0 m3

Totalbredd:   2800 mm

Spridningsbredd, min:  2520 mm

Egenvikt:   710 kg

Standardutrustning: 
Omrörare, massivt stödhjul, VBG drag, styrkjedjor, tryklufts
manövrerat till- och frånslag, spil luckor, 12-lager däck med
stålinlägg, bakljus, blinkers och bromsljus.

Extrautrustning: 
Elektriskt till- och frånslag

Datauppsamling: 
Möjlighet för montering av EpoLink datauppsamlingsbox
för överförning av spridningsdata

Tekniska data

Doseringsskala för ändring av
utlagd mängd.

Epoke doseringssystem: 
Omrörare som mal ner eventuella
klumpar, samt utläggarvals 
fördosering.

Justerbart stödhjul för avställ-
ning. Enkel på och avmontering
av spridaren.
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Ströman Maskin AB  
Rattgatan 29
442 40 Kungälv 
Tel. 0303-15050

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


