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TALLERKENSPREDER

VITRA 
TALLERKENSPREDER

Hydraulisk Omrører
Sikre ensartet spredning

Hurtig Montering
Vitra montage beslag

KOMPAKT SPREDER MED STOR KAPACITET

Tallerkenspreder
Justerbar spredning på op til 6 meter



TALLERKENSPREDER

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Årre

Tlf: +45 7677 4477
Mail:  Info@lindholdt-maskiner.dk
Web:  www.lindholdt-maskiner.dk

Den funktionelle Vitra tallerkenspreder er et godt redskab til effektiv glatførebekæmpelse. Med en 
spredebredde fra 1-6 m. og en dosering fra 10g/m² som let indstilles med to greb, opnås let den optimale 
mængde. Sprederen er opbygget med en kraftig plastbeholder monteret på et lakeret stålchassis og med 
tallerken og justering udført i rustfri stål.
Sprederen kan sprede mange forskellige materialer og kan udstyres med såvel hydraulisk bredde samt 
mængderegulering samt kørselsafhængig styrring . Sprederen fås i enten125 eller 250 l.
Sprederen kan leveres i en komplet rustfri udgave.

Gitterrist over omrører

Poseåbner på gitterristen

Vitras forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre.
Alle med specialuddannet personale, som er koblet direkte op på Vitra‘s interne netværk.

Forhandlere og servicecentre er fordelt over hele landet og der er således altid en 
servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.

Din lokale Vitra forhandler:

Spredebrede fra 1 til 6 meter.

Hydraulisk omrører i beholder 

Mulighed for lakeret eller rustfristål

Hydraulisk mængderegulering (Option)

Se forhandler oversigt og yderligere information på: www.lindholdtmaskiner.dk  

Valsesprederen er udstyret med hydraulisk omrører
hvilket sikre en ensartet udlægning af materialet.

Doseringsmængden justeres let og enkelt ved hjælp af  
håndtag, placeret forrest på sprederen.

Den rustfri tallerken med justerbare ”vinger” og  
bredderegulering sikrer et perfekt resultat.

RED2820 / RED2822   (RED2822 udført i rustfristål)

Længde: 1120 mm.
Brede: 1120 mm.
Højde: 1090 mm.
Spredebrede: 1-6 m.
Volume: 250 l.
Egenvægt: 96 Kg.

For yderligere data, se venligst prislisten.

RED2810 / RED2812   (RED2812 udført i rustfristål)

Længde: 910 mm.
Brede: 910 mm.
Højde: 900 mm.
Spredebrede: 1-6 m.
Volume: 125 l.
Egenvægt: 91 Kg.


