
– den sikre vej!

VIRTUS LIFT AST
Advanced Spreading Technology



VIRTUS LIFT AST

VIRTUS LIFT AST er en nyudviklet væskespreder, hvor mange 
års erfaring og udvikling har resulteret i en ny forbedret 
udgave.

Væskesprederen monteres i trepunktsophænget eller direkte 
på en minitraktor og er let at manøvrere. 

Væskesprederen er bredde-/mængdekompenseret samt 
vejafhængig (synkron), hvilket betyder, at den indstillede 
spredemængde pr. m2 forbliver konstant uanset ændringer i 
spredebredde eller køretøjets hastighed.  

Drift via køretøjshydraulik, el eller PTO.

VIRTUS LIFT AST er udstyret med robust mekanik, 
komponenter af kunststof, præcis computerstyret dosering 
og beskyttet placering af spredebommen. Alle mekaniske 
dele er placeret bag på sprederen, hvilket gør den let at 
betjene og servicere. 

Alle sprederens funktioner styres via fjernbetjening fra 
førerhuset, hvor dataopsamling via EpoTrack desuden er 
muligt (option).

Som standard leveres maskinen med en spredebredde på 

1 meter. Med højre og venstre sidedyse (option) kan bredden 
øges til 3 m (1 m til hver side).

Spredning af saltopløsning (NaCI) er den mest miljørigtige 
form for glatførebekæmpelse i byområder, hvor cyklister 
og fodgængere skal færdes, idet man ved væskespredning 
reducerer saltmængden betydeligt.

Væskespredning giver en hurtigt optøende effekt og dermed 
bedre friktion for cyklister og fodgængere. Væsken fordeles 
jævnt og arbejder sig igennem den frosne overflade.
 
Beholderrumfang: 250 - 700 liter

Spredebredde: 1 - 3 m

Spredemængde: 10 - 50 ml/m2 – (i trin á 5 ml/m2) 

Vejafhængig: 0 -30 km/t

Standardudstyr:  Dysebom, lygtesæt, elstyring

Ekstraudstyr:   Fjernbetjening, slangerulle med 
   håndlanse, dataopsamling

Effektiv væskespreder

Håndlanse til trapper og svært 
tilgængelige steder (option)

Fjernbetjeningen for montering i førerhuset 
til styring af start/stop af spredning samt 
regulering af spredemængden (option).

Fyldestuds og væskestandsmåler placeret 
let tilgængeligt. 
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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


