
VIRTUS AST

TILLBEHÖR

EpoSat® Vinterman Light EpoTherm
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V I R T U S  A S T
• Minskad miljöpåverkan

• Minskad materialförbrukning

• Revetionerande design

• Höghastighetsspridning

• Doserings noggrannhet 

• Förinställda spridningsbilder

• Servicevänlig

VIRTUS AST
Avancerad spridar teknik

– Produkter för säkrare vägar och renare miljö
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Advanced Spreading Technology

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



Vätskespridning  

Spridning av vätska kan en betydande 

minskning av utgifter på materialet som 

kan spridas så lite som möjligt, men så 

mycket som behövs. En lägre materiell 

konsumtion bidrar till att minska kost-

naderna.

Erfarenheten visar att saltmängde av 

flytande spridning kan minskas 

betydligt, vilket leder till mindre 

miljöpåverkan. Det är bevisat att 

saltlake har visat sig effektiv 

omedelbart efter utläggning.

 

 

Västskespridning är därför särskilt 

lämpad för förebyggande insatser.

Epokes senaste utveckling inom 

vätskespridning har gett resul-

terat till en helt ny modell av 

vätskespridare med barn-

brytande design i kom-bina-

tion med en robust och 

driftsäker konstruktion.

Höghastighetsspridning

Virtus AST är en helautomatisk, 

vägavhängd vätskespridare så 

att de inställda mängderna och 

bredder justeras efter has-

tigheten . 

Virtus AST till verkas i 3 olika 

varianter med tankar i storlekar 

mellan 7.5 – 17,5 m3 

De modulluppbyggda vät-

sketankarna säkrar den stabil 

fördelning av vätskan. Dom 

slitstarka vätsketankarna är 

framställda av en termoplast 

som är korritions-beständigt 

och tål extrema klimatförhål-

landen.  

Ett servicevänligt maskinrum 

där vitala komponenter är cen-

tralt placerade och lättåtkom-

liga, optimerar arbetsinsatserna 

för chaufförer samt service 

personal.

Kombinationen med spraydysor 

och stråldysor  ger ett bredds-

pann på 3 – 11 meter. Bred-

den kan justeras i meter vilket 

möjlig gör justering vid tex 

kraftig sidovind eller vid spridn-

ing på bussfickor.

Den speciella Spraytronicdysan 

tillåter spridning i hastighets 

upp till 90km/h.

Den höga hastigheten möjlig-

gör snabbare och längre insat-

ser. Men även ur säkerhetssyn-

punkt så klara spridaren följa 

trafikrytmen .

Som tillval byggs olika avsättnings-

system. 

Logiskt uppbyggt vätskesystem 

med membranpumpar

EpoMaster X1 Modullbyggda vätsketankar Servicevänligt maskinrumHöghastighetsspridning med 

Spratronic-dysor. Sprider i alla 

hastigheter upp till 90 km/t
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