SNOWEX

ZOUT EN ZANDSTROOIERS
De ideale zoutstrooier voor gladheidbestrijding:
• Polyetheleen kunststofcontainer, geen oxidatie
• RVS vijzel voor hoeveelheid instelling. Geschikt voor: 1575/1875/3000/6000
• Laag in gewicht blijft voldoende laadvermogen over • Traploze waaiersnelheid, voor breedte regeling		
• Alles elektrisch aangedreven, onderhoudsarm
• Standaard trillingsmechanisme voor modellen: 1575/1875/3000/6000
• Geen slijtage delen zoals kettingen en tandwielen		

SP 1575 / 1875
SP 575
Model 575 uitgevoerd
met verticaal vijzel.
Meerprijs: Afsluitset met
bekabeling - trillingskit driepuntsframe en onderstel.

Meerprijs:
Driepunts frame en
onderstel. Uitgevoerd
met horizontaal vijzel voor
hoeveelheid afstelling.

Geschikt voor pickup
en vrachtauto

MS 2000 / SP 3000 /
6000

SL 80SS PC /
RVS
Pekelsproeier op accu

VX 1500 /
SP 8500

Model
MS 2000
SP 3000
SP 6000
VX 1500
SP 8500

Leeg gewicht
127 kg
175 kg
189 kg
250 kg
354 kg

Werkbreedte
1.5 tot 9 m
1.5 tot 12 m
1.5 tot 12 m
1.5 tot 12 m
1.5 tot 12 m

Capaciteit
398 kg
490 kg
980 kg
1470 kg
1960 kg

Model
SL 80SS PC
SL 80SS RVS
VSS 1000
VSS 2000
VSS 3000

Leeg gewicht
27 kg
27 kg
78 kg
204 kg
235 kg

Werkbreedte
1.20 m
1.20 m
1.22 tot 1.80 m
2.09 tot 7.60 m
2.09 tot 7.60 m

Inhoud
45
ltr
45
ltr
380 ltr
760 ltr
1140 ltr

www.snowexproducts.com
Vraag een vrijblijvende demonstratie aan
Tussentijdse wijzigingen van modellen en prijzen worden voorbehouden
Voor ons volledige assortiment en actuele prijzen verwijzen wij naar onze website:

w w w. l a n k h a a r t e c h n i e k . n l

VSS 2000 /
3000

SPYKER

MESTSTOF EN ZOUTSTROOIERS
SEMI PROFESSIONEEL
Bij deze modellen zijn de stuurboom in hoogte-instelbaar.
Geen kabels maar stangensysteem om open en dicht te zetten. 1 jaar garantie.

P20-500BH

P20-5010

Wielen 305 x 76 mm
Tandwielen metaal

P40-5020

Wielen 254 x 102 mm
Tandwielen metaal
Standaard met afdekzeiltje

PROFESSIONEEL

S40-5020

Alle modellen:
• Standaard met afdekzeiltje
• Stangensysteem om open en dicht
te zetten
• Nauwkeurig instelbaar strooibeeld
d.m.v. 98 kartelstanden
• Stalen tandwielen
• Levenslange garantie op aandrijving
• Dubbele stuurhendels
• Wielen 330 x 127 mm

Stainless Steel
frame

P model = Poedercoating frame
S model = Stainless Steel frame

P60-8020

S60-9020
• Geheel Stainless Steel
• Geleverd exclusief afdekzeil

S60-12020

• Grote doorvoeropening
• Mogelijkheid van calibreren met
opvangbak
• Dubbelgelagerde as
• Dikwandig Stainless Steel frame

Vraag een vrijblijvende demonstratie aan
Tussentijdse wijzigingen van modellen en prijzen worden voorbehouden
Voor ons volledige assortiment en actuele prijzen verwijzen wij naar onze website:

w w w. l a n k h a a r t e c h n i e k . n l

