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Smidig selv i trange passager

R Y D ,  B A K  O G  P U N K T S A N D

En eldrevet, ladbåret spreder 
giver mange fordele. Det 
bliver bl.a. nemt at rydde 
og punktsande samtidigt – 
selv med sideskær. I trange 
passager og på blinde veje, 
hvor bugserede spredere 
kan være svære at håndtere, 
bliver ForshagaSpridarens smidighed og effektivitet tydelig. 
Det skyldes bl.a., at den fungerer lige godt bagud og fremad, 
spreder med sænket lad og ikke er i vejen ved bakning. Med 
ladet sænket kan maskinen rumme og sprede mere end en 
kubikmeter materiale på trods af, at bilen forlænges med 
knap 40 cm.

MULTIFUNKTIONSSPREDER  - T21
ForshagaSpridaren T21 spreder effektivt sand, grus eller salt og anvendes året rundt til 
glatførebekæmpelse, belægningsarbejder, støvbinding, sporopfyldning og afsanding ved 
boblende asfalt. Maskinen har været på markedet i over 70 år og er gennem årene udviklet til 
en optimal maskine til vejvedligeholdelse med mange anvendelsesmuligheder.

S P R E D N I N G S E G E N S K A B E R

Udledningen følger automatisk køretøjets hastighed i forhold 
til indstillet dosering, også ved start og stop. At udlægning 
kan ske under bakning letter f.eks. glatførebekæmpelse i 
kryds eller ved ekstreme vejforhold. Udledning kan også ske 
stillestående for opfyldning, reparation af vejbaner eller for at 
tømme sprederen for overskydende materiale.

Maskinen spreder materiale fraktionsvist mellem 0 og 50 mm, 
hvilket giver mange anvendelsesformål året  rundt. Maskinen 
giver en meget jævn spredning uanset fraktionsstørrelsen, 
takket være styresystemet og udledningsmekanismens 
specielle udformning. Foruden jævn spredning kan sprederen 
med meget høj præcision sprede små doseringer, som f.eks. 
ved glatførebekæmpelse med salt, samt høje doseringer, som 
f.eks. ved belægningsarbejde med vejgrus.

U D F Ø R E L S E

ForshagaSpridaren er fremstillet i profileret stålplade, hvilket 
gør den meget kompakt og robust. Maskinen erstatter ladets 
normale bagsmæk og er specielt udformet til at give god 
fremkommelighed og bedst muligt udsyn for føreren. Sprederens 
placering minimerer desuden risikoen for overfyldning.

Via sit kompakte format og lave vægt kan maskinen afvente 
selv ved anden kørsel – ved tipning fungerer sprederen som 
en almindelig bagsmæk. Maskinen kan nemt løftes af og på 
via de indbyggede løfteøjer. Sprederen leveres komplet med 
baklygter og rotorblink i LED-konstruktion.

M I N I M A L  V E D L I G E H O L D E L S E

Sprederne indeholder kun få bevægelige dele og et 
minimum af sliddele. Vores kunder hævder, at service- og 
vedligeholdelsesomkostningerne er mindsket med 75 %, 
siden de gik fra bugserede spredere til den ladmonterede 
ForshagaSpridaren. Resultatet er højere tilgængelighed 
samtidig med øget fakturerbar tid.

Høj kapacitet gør maskinen 
velegnet til forskellige typer 
belægningsarbejder, som 
f.eks. afsanding ved boblende 
asfalt. Maskinen er også 
perfekt til spredning af grove 
fraktioner, hvilket gør den 
meget velegnet til spredning i 
vindmølleparker, tung industri, miner og skovningsveje. 

Minimal lækage, jævn spredning og præcis dosering gør 
maskinen ideel til støvbinding og glatførebekæmpelse med 
f.eks. natrium-, magnesium- og kalciumklorid.

Jævn spredning af kalciumklorid

Tillverkad
i Sverige



Styring via app

Montering på traktoranhænger

KORTE FAKTA

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Benævnelse (model):  ForshagaSpridaren (T21)
Volumen sænket lad:  1 - 1,5 m³
Dosering:  0 - ubegr. g/m²
Spredningshastighed:  0 - 40 km/h
Transporthastighed maks:ubegr.
Forsyningsspænding: 24 V (12 V valgfritt tilbehør)
Vægt:   300 kg
Overfladebehandling:  Zinkgrunder, primer,
  2-komponentbaseret toplak

ANVENDELSESOMRÅDER

•  Glatførebekæmpelse med sand eller salt
•  Afsanding ved belægningsarbejde
•  Afsanding ved boblende asfalt
•  Støvbinding
•  Grusning
•  Sporopfyldning af tømmerveje
•  Støttekantlægning (ekstra tilbehør)

MATERIALE

•  Spreder sand, grus, salt m.m.
•  Spreder fraktioner mellem 0 til 50 mm
•  Kalibrerbar dosering (g/m²)
•  Korrekt dosering uafhængig af hastighed
•  Fuld kontrol via trådløs styring fra førerplads
•  Udledning kan ske med stillestående køretøj
•  Spreder lige godt ved bakning
•  Integreret materialeniveaumåler

EGENSKABER

•  Spreder med sænket lad (ca. 1-1,5 m³)
•  Ladmonteret
•  El-drevet
•  Spredning kan ske samtidigt med rydning
•  Sprederen fungerer som bagklap ved anden kørsel 
  og tillader tømning af ladets indhold
•  Sporsanding med valgfrie bredder
•  Unik mekanisme forhindrer effektivt driftsforstyrrelser
•  Omrøringsvalse findeler materialet
•  Kun få sliddele
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Mål for model T21
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H Ø J  D R I F T S I K K E R H E D

Den unikke konstruktion af 
udledningsmekanismen tillader 
et stort fraktionsområde og 
forhindrer effektivt driftsstop på 
grund af frosne klumper eller sten 
i materialet. Udover stor tolerance 
mod forureninger i materialet 
minimerer konstruktionen også 
lækager. Sprederens placering gør desuden, at snesprøjt og 
sjap fra bilen ikke havner i materialet. 

T R Å D L Ø S  S T Y R I N G

Føreren styrer maskinen trådløst med 
en smartphone-app. Al elektronik er helt 
integreret i sprederen, og kun plus og 
minus skal tilsluttes. Dette bidrager til 
høj driftseffektivitet og forenklet brug.

Systemet er meget velprøvet 
og tilpasser via GPS automatisk 
doseringen til køretøjets hastighed. 
Appen er meget populær og har 
et velgennemtænkt menusystem, 
hvor valg af program og sprederens 
funktioner nemt kontrolleres direkte på 
skærmen.

Den trådløse styring gør, at sprederen nemt kan anvendes 
med flere forskellige køretøjer, da der ikke er behov for kabler 
til at tilkoble sprederen til manøvreenheden. Sprederen er 
derfor meget velegnet til køretøjer med løst lad.

O M R Ø R I N G S VA L S E

ForshagaSpridaren T21 er udstyret 
med en forbedret omrøringsvalse, der 
effektivt fordeler og forflytter materialet 
mod udledningsvalsen for at forhindre 
ophobning af materiale. Drivpakke, valse 
og lejer har en ny udformning, hvilket 
gør, at maskinen kan sprede materiale 
med samme egenskaber samtidig 
med, at behovet for service er mindsket 
betydeligt. 

S P O R S P R E D N I N G

Maskinens sektionsafgrænsning 
tillader spredning i valgfri bredde 
og valgfrit antal spor. Dermed 
muliggøres f.eks. spredning i 
hjulspor og dermed længere 
rækkevidde, sporopfyldning 
af nedkørte skovningsveje og 
mulighed for at skabe et skispor.

M AT E R I A L E B E S PA R E L S E

Sprederen kan nemt kalibreres til forskellige materialetyper. 
Med en kalibreret maskine og korrekt dosering opnås optimal 
rækkevidde til gavn for både miljø og økonomi. I henhold til 
vores kunder opnår de i mange tilfælde en besparelse på 40-
50 % i materialeforbrug med ForshagaSpridaren.

N I V E A U M Å L E R

Sprederen er udstyret med en 
niveaumåler, som kontinuerligt måler 
materialemængden i maskinen. 
Materialeniveauet præsenteres som 
en søjle i manøvreenheden og giver 
en god indikation af, hvornår det er 
tid til at påfylde materiale.

T R A K T O R A N H Æ N G E R

Et andet eksempel, hvor el-
drift, trådløs manøvrering og 
integreret GPS kommer til 
sin ret, er ved montering på 
traktoranhænger – hvor kun 
strømforsyning skal tilsluttes 
sprederen.

F L E R E  O P LY S N I N G E R

På vores hjemmeside www.spredere.dk findes flere 
oplysninger. Du kan også kontakte os på telefon.

Udledningsmekanisme

Omrøringsvalse

Sektionsafgrænsning

Niveaumåler

D O K U M E N TAT I O N

Alle maskinens aktiviteter logges kontinuerligt i systemet 
med GPS-position og tidspunkt, hvilket giver mulighed 
for opfølgning og kvalitetssikring. Til realtidsrapportering 
af driftsdata opfylder sprederen standarden CEN-15430. 
Læs mere om dette system senere.



EL-DREVET VÆSKESPREDER – L20

ForshagaSpridaren L20 er en professionel væskespreder ideel til en lang række opgaver, men er 
særligt udviklet til fejesaltning af gang- og cykelstier, bekæmpelse af PM10-partikler, støvbinding 
af grusveje og vanding. Maskinen anvendes, hvor der er høje krav til fuld overfladedækning, 
præcis dosering, økonomi og miljø.

Sprederen er helt el-drevet og anvender GPS til at fordele den rette mængde uafhængigt af 
hastighed. El-drift frigør redskabsbærerens hydrauliksystem til fejevalsens store effektbehov og 
gør spredningen upåvirket af varierende olieflow. Kun plus og minus fra køretøjets batteri skal 
tilsluttes, og alle funktioner styres trådløst med en smartphone-app fra førerhuset. Dette giver en 
høj driftssikkerhed, ingen risiko for oliespild og en forenklet anvendelse – også i koldt vejr. 

F E J E S A LT N I N G

Til sikker og effektiv glatførebekæmpelse af overflader 
med mindre trafik, som f.eks. gang- og cykelstier og 
fortove kræves, at væsken altid spredes med både 
korrekt dosering og fuld dækning af overfladen. Kravene 
er derfor betydeligt højere end ved spredning på veje 
med meget trafik, hvor trafikken hjælper med at fordele 
væsken på vejbanen.

L20 er konstrueret til at leve op til fejesaltningens høje 
krav og har samtidigt yderligere fordele i form af lave 
driftsomkostninger ved at være el-drevet og helt fri for 
hydraulik. Dette muliggør også bibeholdelse af optimal 
spredning fra helt stillestående til fuld hastighed. 
Maskinens kompakte udformning bidrager til godt 
udsyn og fremkommelighed, hvilket er særligt værdsat i 
forbindelse med fejesaltning, hvor pladsen ofte er trang. 
Uden anhænger er det også nemt at bakke og vende.

VA N D I N G

Med slangepakken kan L20 anvendes til f.eks. at 
afise trapper, entreer eller vanding af vegetation. Den 
elektriske drift gør, at sprederen også kan køres med 
køretøjets motor slukket, hvilket er særligt velegnet ved 
vanding i bymiljøet. Smarte funktioner gør, at dosering 
og tryk kan indstilles specielt til dette formål.

S T Ø V B I N D I N G

Takket være sin høje kapacitet og dynamiske 
doseringsområde er L20 ideel til effektiv og smidig 
støvbinding på både asfalt- og grusoverflader. Præcis 
som ved glatførebekæmpelse er det vigtigt, at væsken 
doseres korrekt og med fuld overfladedækning for bedst 
mulig effekt, miljø og økonomi. 

S P R AY S Y S T E M

Væsken spredes via en række dyser, som klarer mange 
typer dosering med bibeholdt spredningslayout. Dyserne 
skal altså ikke udskiftes eller justeres til forskellige 
hastigheder eller spredningsmængder. Dysernes 
individuelle ventiler sikrer desuden, at væsken ikke løber 
ved stop. Spraysystemet er velegnet til alle almindeligt 
forekommende afisningsmidler, gødning og vand.

Korrekt dosering og fuld dækning giver bedst resultat

Tillverkad
i Sverige



KORTE FAKTA

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Benævnelse (model):  ForshagaSpridaren (L20)
Volumen, beholder:  1000 liter
Fastgøring: 3-punkt type 2, 3N, 3 (ISO 730)
Kapacitet: 0 - 35 l/min
Doseringsområde:  0 - 500 ml/m²
Spredningshastighed:  0 - 50 km/h
Spredningsbredde: 2,8 m
Forsyningsspænding:  12 V alt. 24 V
Nettovægt:  ca 415 kg
Overfladebehandling:  Zinkgrunder, primer,
  2-komponentbaseret toplak

U D F Ø R E L S E

ForshagaSpridaren L20 er meget kompakt, robust og 
specielt udformet til at optimere pladsen bag køretøjet. Dette 
giver føreren bedst muligt udsyn og fremkommelighed.

Maskinen bygger videre på vores store erfaring med 
el-drevne sand- og saltspredere. Beholderen er 
formstøbt i kraftig HD-polyethylen med indbygget 
skvulpedæmpning og niveaurør. Påfyldning sker via en 
3” Camlock-tilslutning eller via tankdæksel. Væsken 
pumpes ind med en 3-cylinders højtryksmembranpumpe, 
som drives af en kraftig el-motor. Alt er integreret og 
beskyttet oven over tanken, så der er nem adgang til 
alle servicepunkter. Sprederen leveres komplet med 
baklygter og rotorblink i LED-konstruktion. Maskinen 
monteres i et trepunktsophæng af type 2 eller 3.
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T R Å D L Ø S  S T Y R I N G

Føreren styrer maskinen trådløst med 
en smartphone-app. Systemet er 
meget velprøvet og tilpasser via GPS 
automatisk doseringen til køretøjets 
hastighed. Appen er meget 
populær og har et velgennemtænkt 
menusystem, hvor valg af program 
og alle sprederens funktioner nemt 
kontrolleres direkte på skærmen. 
Den trådløse styring gør, at 
sprederen nemt kan anvendes med 
flere forskellige køretøjer, da der 
ikke er behov for kabler til at tilkoble 
sprederen til manøvreenheden.

M I L J Ø  O G  Ø K O N O M I

L20 er en god maskine for miljø og tegnebog. Takket 
være el-driften mindskes køretøjets brændstofforbrug 
og effektbehov i forhold til et hydraulisk system. Det 
jævne spredningslayout bidrager til mindre forbrug 
af saltlage, da en lavere dosering kan udlægges med 
samme resultat. El-driftens præcision gør også, at der 
ikke er behov for at overdosere som kompensation for 
ujævn drift.

Andre økonomiske fordele er, at arbejdet kan udføres 
hurtigere takket være maskinens smidighed. Med kun få 
bevægelige dele og et minimalt behov for vedligeholdelse 
holdes også omkostningerne nede.

D O K U M E N TAT I O N

Alle maskinens aktiviteter logges kontinuerligt i systemet 
med GPS-position og tidspunkt, hvilket giver mulighed 
for opfølgning og kvalitetssikring. Til realtidsrapportering 
af driftsdata opfylder sprederen standarden CEN-15430. 
Læs mere om dette system senere.

F L E R E  O P LY S N I N G E R

På vores hjemmeside www.spredere.dk findes flere 
oplysninger. Du kan også kontakte os på telefon.

ANVENDELSESOMRÅDER

•  Glatførebekæmpelse
•  Støvbinding
•  Vanding

EGENSKABER

•  Spredning med fuld overfladedækning
•  Korrekt dosering med hastighedsreguleret spredning (ml/m²)
•  Smidig at manøvrere
•  Spreder lige godt ved fremad- og tilbagekørsel
•  Stort doseringsområde

•  Trådløs styring med app
•  El-drift frigør redskabsbærerens hydrauliksystem
•  El-drift gør maskinen uafhængig af hydraulikflow
•  Mindsket miljøpåvirkning
•  God driftsøkonomi

Mål for model L20

Bedst mulige udsyn og fremkommelighed 
Styring via app

Optimeret plads bag køretøjet



A R B E J D S G A N G

Hæv ladet, indtil kantlæggeren står på jordoverfladen. Kør 
kantlæggeren ud, indtil systemet låses mod belægningens 
kant. Tryk på start og kør – maskinen følger automatisk kanten 
og fylder materiale i efter behov. Maskinens funktioner kan 
også styres manuelt.

Som støtte for føreren signalerer systemet ved eventuel 
afvigelse, f.eks. ved manglende kant eller manglende 
materiale, med et akustisk signal. På skærmen præsenteres 
kontinuerligt oplysninger om kanthøjde, udlagt mængde 
materiale m.m.

B A G G R U N D

Støttekantens primære formål er at mindske påvirkningen 
fra vand, som løber af vejen samt støtte belægningskanten, 
så den ikke sprækker eller på anden måde deformeres, når 
køretøjer kører på eller nær vejkanten. Ved at lægge nye eller 
supplerende støttekanter kan belægningens levetid således 
forlænges.

Støttekantlæggeren FKL21 er specielt konstrueret til, at 
der kun er behov for et enkelt køretøj og en enkelt person 
til at udføre støttekantlægning. Dette gør udstyret særligt 
økonomisk og effektivt. Føreren aflastes betydeligt takket 
være automatisk kantfølgning, opfyldning og komprimering, 
hvilket gør arbejdet mindre anstrengende.

U D F Ø R E L S E

Kantlæggeren tilkobles det almindelige træk og står på 
egne hjul, når køretøjets lad er tippet. Ved manglende træk 
fås et separat træk som tilbehør.

Maskinen består af en materialetransportør, en beholder, en 
skraber og en vibrator. Konstruktionen er specielt udviklet 
til at minimere materialespild af belægning fra transportør 
og udledningsbeholder. Hele kantlæggeren styres nemt i 
eller ud fra vejkanten via en indbygget aktuator, direkte fra 
førerens manøvreenhed. Kantlæggeren leveres komplet 
med LED-baglygter (bag-, bremselygter og blinklys) og 
LED-rotorblink i et rustfrit baglygtepanel. Styring via app

STØTTEKANTLÆGGER – FKL21

T R Å D L Ø S  S T Y R I N G

Føreren styrer maskinen trådløst med 
en smartphone-app. Al elektronik er helt 
integreret i sprederen, og kun plus og 
minus skal tilsluttes. Dette bidrager til høj 
driftseffektivitet og forenklet brug.

Styring af start, stop og positionering 
sker ved at pege på skærmen. Appen 
har et velgennemtænkt menusystem, 
hvor valg af program og alle maskinens 
funktioner nemt kontrolleres direkte 
på skærmen.

Støttekantlæggeren FLK21 udgør sammen med ForshagaSpridaren et unikt system. Takket være de 
indbyggede sensorer kan læggeren automatisk følge belægningens kant og styre udledningen. Maskinen 
har også en indbygget vibrator til komprimering af materialet. Konstruktionen gør, at der kun skal bruges 
ét køretøj og én person til at lægge støttekanter.

Tillverkad
i Sverige



T R A N S P O R T

Når ladet sænkes, løftes 
kantlæggeren op via kæder til 
transportpositionen for hurtigt at 
kunne hente materiale eller flytte 
køretøjet til næste arbejdssted 
– uden at føreren skal forlade 
førerhuset. 

Transportposition

A U T O M AT I S K  K A N T F Ø L G N I N G

Ved kantlægningen kan beholderens placering mod 
belægningskanten enten styres manuelt med knapper eller 
automatisk via sensorer.

Maskinen er udstyret med sensorer, som kontinuerligt måler 
belægningens højde og beholderens position. Maskinen 
kan automatisk følge veldefinerede kanter med en højde på 
10 mm eller mere. Dette betyder, at maskinen automatisk 
justerer beholderens position sideværts, så støttekanten 
dannes optimalt.

KORTFAKTA

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Benævnelse (model):  Støttekantlægger (FKL21)
Materialefraktion (f): 0 < (f) < 50 mm
Kapacitet:  ~ 0,5 m³/min
Lægningshastighed maks: ~ 5 km/h
Transporthastighed maks:  ubegr.
Bredde, støttekant: ~ 0,25 m
Sideflytning maks: 0,5 m
Forsyningsspænding:  24 V (12 V valgfritt tilbehør)
Vægt: 315 kg
Overfladebehandling:  Zinkgrunder, primer,  

 2-komponentbaseret toplak

Mål for model FKL21

ANVENDELSESOMRÅDER

•  Støttekantlægning/støtteområdelægning

EGENSKABER

•  Automatisk kantfølgning
•  Automatisk fyldning af beholder med niveaumåler
•  Integreret vibrator
•  Fuld kontrol via trådløs styring fra førerplads
•  Nem installation
•  El-drevet
•  Lav vægt

A U T O M AT I S K  F Y L D N I N G

Fyldning af udledningsbeholderen sker automatisk takket 
være den integrerede niveaumåler. Et akustisk signal i 
manøvreenheden indikerer for føreren, om bilens hastighed er 
højere, end materialeflowet tillader.

U D L E D N I N G S B E H O L D E R

Maskinens udledningsbeholder, skraber 
og vibrator er specielt udviklede til at 
forme en støttekant, som opfylder den 
svenske trafikstyrelsens krav i henhold 
til TRVK Väg 2011:072 / AMA 10 
DCB.611, hvor støttekantens bredde 
skal være ≥ 0,25 m. Støttekantens 
bredde, hældning og højde kan 
finjusteres efter det anvendte materiale. Beholder med niveaumåler

V I B R AT O R

For at komprimere og udjævne 
støttekanten følger i forlængelse 
af beholderen en fjederophængt 
elektrisk vibrator. Start og stop 
af denne sker direkte fra appen. 

Elektrisk vibrator

Time Report – opfølgning, incident-rapportering, kvalitetssikring

M Å L I N G  A F  K A N T H Ø J D E

Føreren ser kontinuerligt den målte kanthøjde direkte i appen. 
Dette er ofte til stor hjælp for at opfylde ordregiverens krav 
ved udbedring af gamle støttekanter.

27361576
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F L E R E  O P LY S N I N G E R

På vores hjemmeside www.spredere.dk findes flere 
oplysninger. Du kan også kontakte os på telefon.

D O K U M E N TAT I O N

Alle maskinens aktiviteter logges kontinuerligt i systemet 
med GPS-position og tidspunkt, hvilket giver mulighed 
for opfølgning og kvalitetssikring. Til realtidsrapportering 
af driftsdata opfylder sprederen standarden CEN-15430. 
Læs mere om dette system senere.



Integreret styreenhed, motor og gearkasse

KORTE FAKTA

S P R E D N I N G S E G E N S K A B E R

Udledningen følger automatisk køretøjets hastighed i 
forhold til indstillet dosering, også ved start og stop. 
Udledning kan også ske med frakoblet køretøj for 
opfyldning, reparation af vejbaner eller for at tømme 
sprederen.

Maskinen spreder materiale fraktionsvist mellem 0 
og 50 mm, hvilket giver mange anvendelsesformål 
året  rundt. Maskinen giver en meget jævn spredning 
uanset fraktionsstørrelsen , takket være styresystemet 
og udledningsmekanismens specielle udformning. 
Foruden jævn spredning kan sprederen med meget 
høj præcision sprede små doseringer, som f.eks. ved 
glatførebekæmpelse med salt, samt høje doseringer, 
som f.eks. ved belægningsarbejde med vejgrus.

Høj kapacitet gør maskinen ideel til forskellige typer 
belægningsarbejder, som f.eks. afsanding ved boblende 
asfalt. Maskinen er også perfekt til spredning af grove 
fraktioner, hvilket gør den meget velegnet til spredning i 
vindmølleparker, tung industri, miner og skovningsveje.

Minimal lækage, jævn spredning og præcis dosering gør 
maskinen ideel til støvbinding og glatførebekæmpelse 
med f.eks. natrium-, magnesium- og kalciumklorid.

E L - D R I F T

El-drift giver mange fordele i forhold til hydraulik. 
Redskabsbærerens dieselforbrug mindskes betydeligt 
takket være systemets højere virkningsgrad. Med et lavere 
effektbehov mindskes også problemer med overophedning 
og høj motorbelastning, f.eks. ved stigninger. Med el-
drift kan også udledningen styres med høj præcision, da 
varierende olieflow ikke længere påvirker driften. Dette 
gør, at sprederen nemt kan kalibreres og dermed sprede 
korrekt dosering.

ForshagaSpridaren har en driftsikker el-motor med lang 
levetid. Takket være en automatsikring, som udløses, hvis 
noget i materialer låser udledningen, mindskes risikoen 
for skader på maskinen. Derfor er der heller ikke behov for 
et gitter over valserne, som eller let ophober materiale. Da 
der kun skal tilsluttes en forsyningsspænding, elimineres 
håndteringen af hydraulikslanger og risikoen for oliespild, 
og det er muligt at køre i miljøklassificerede områder, hvor 
det ikke er tilladt at tilkoble hydrauliske redskaber.

EL-DREVET SPREDESKOVL – S21
ForshagaSpridaren S21 spreder effektivt sand, grus eller salt og anvendes året rundt til 
glatførebekæmpelse, belægningsarbejde, støvbinding og sporopfyldning.

El-driften giver sammen med styresystemet mange fordele. Sprederen kan nemt kalibreres og dermed 
sprede korrekt dosering uden at påvirkes af omdrejningstal, olieflow eller hastighed. Redskabsbærerens 
dieselforbrug og effektbehov mindskes også betydeligt takket være systemets højere virkningsgrad. Det er 
også muligt at køre i miljøklassificerede områder. Styresystemet med indbygget GPS tilpasser udledningen 
efter køretøjets hastighed, så der opnås korrekt dosering – såvel ved start, stop, fremad og bagud. 

Tillverkad
i Sverige



Styring via app

KORTE FAKTA

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Benævnelse (model): ForshagaSpridaren (S21-25)
Volumen, beholder: 2,5 m³ / 3,0 m³ (ISO 7546)
Fastgøring: Stor BM (ISO 23727)
Dosering:  0 - ubegr. g/m²
Spredningshastighed:  0 - 40 km/h
Forsyningsspænding:  24 V (12 V tilvalg)
Vægt: ca 950 kg
Overfladebehandling:  Zinkgrunder, primer,
  2-komponentbaseret toplak

ANVENDELSESOMRÅDER

•  Glatførebekæmpelse med sand eller salt
•  Afsanding ved belægningsarbejde
•  Afsanding ved boblende asfalt
•  Støvbinding
•  Grusning
•  Sporopfyldning af tømmerveje

MATERIALE

•  Spreder sand, grus, salt m.m.
•  Spreder fraktioner mellem 0 til 50 mm
•  Kalibrerbar dosering (g/m²)
•  Korrekt dosering uafhængig af hastighed
•  Fuld kontrol via trådløs styring fra førerplads
•  Udledning kan ske med stillestående køretøj
•  Spreder lige godt ved bakning
•  Integreret materialeniveaumåler

EGENSKABER

•  El-drevet
•  Sporsanding i 7 sektioner
•  Unik mekanisme forhindrer effektivt driftsforstyrrelser
  pga. sten eller isklumper
•  Omrøringsvalse findeler materialet
•  Kun få sliddele
•  Løfteøje til nem håndtering med lastbil eller løftegrej

2500

Mål for model S21-25
2721

1550

11
93

44°

U D F Ø R E L S E

S21 anvender ForshagaSpridarens velafprøvede 
spredningssystem med el-drift, trådløs styring og 
kalibrerbar udledning. Maskinens få sliddele, lave 
vedligeholdelsesomkostninger og kalibrerbare udledning 
giver sammenlagt en meget god totaløkonomi.

Sprederen er meget robust og fremstillet i profileret 
stålplade med slidstål i 450 HB og skærestål i 500 HB. 
Takket være velgennemtænkte skovlvinkler er den let at 
fylde op. Skovlen leveres med en stor BM-kobling.

H Ø J  D R I F T S I K K E R H E D

Den unikke konstruktion af udledningsmekanismen 
tillader et stort fraktionsområde og forhindrer effektivt 

driftsstop på grund af frosne 
klumper eller sten i materialet. 
Udover stor tolerance mod 
forureninger i materialet 
minimerer konstruktionen 
også lækager.
 

O M R Ø R I N G S VA L S E

ForshagaSpridaren S21 er udstyret med en forbedret 
omrøringsvalse, der effektivt fordeler og forflytter materialet 
mod udledningsvalsen for at 
forhindre ophobning af materiale. 
Drivpakke, valse og lejer har en 
ny udformning, hvilket gør, at 
maskinen kan sprede materiale 
med samme egenskaber 
samtidig med, at behovet for 
service er mindsket betydeligt.

S P O R S P R E D N I N G

Maskinens sektionsafgrænsning tillader spredning i 
forskellig bredde og antal 
spor. Dermed muliggøres 
f.eks. spredning i hjulspor og 
dermed længere rækkevidde, 
sporopfyldning af nedkørte 
skovningsveje og mulighed 
for at skabe et skispor.

T R Å D L Ø S  S T Y R I N G

Føreren styrer maskinen trådløst med 
en smartphone-app. Al elektronik er 
helt integreret i sprederen, og kun 
plus og minus skal tilsluttes. Dette 
bidrager til høj driftseffektivitet og 
forenklet brug.

Systemet er meget velprøvet og 
tilpasser via GPS automatisk 
doseringen til køretøjets hastighed. 
Appen er meget populær og har 
et velgennemtænkt menusystem, 
hvor valg af program og sprederens 
funktioner nemt kontrolleres direkte på skærmen.

Den trådløse styring gør, at sprederen nemt kan anvendes 
med flere forskellige køretøjer, da der ikke er behov for 
kabler til at tilkoble sprederen til manøvreenheden. 

M AT E R I A L E B E S PA R E L S E

Sprederen kan nemt kalibreres til forskellige 
materialetyper. Med en kalibreret maskine og korrekt 
dosering opnås optimal rækkevidde til gavn for både miljø 
og økonomi. I henhold til vores kunder opnår de i mange 
tilfælde en besparelse på 40-50 % i materialeforbrug 
med ForshagaSpridaren.

N I V E A U M Å L E R

Sprederen er udstyret med en niveaumåler, som 
kontinuerligt måler materialemængden i skovlen. 
Materialeniveauet præsenteres som en søjle i 
manøvreenheden og giver en god indikation af, hvornår 
det er tid til at hente materiale. Desuden vises også 
beregnet resterende rækkevidde i manøvreenheden.

D O K U M E N TAT I O N

Alle maskinens aktiviteter logges kontinuerligt i systemet 
med GPS-position og tidspunkt, hvilket giver mulighed 
for opfølgning og kvalitetssikring. Til realtidsrapportering 
af driftsdata opfylder sprederen standarden CEN-15430. 
Læs mere om dette system senere.

F L E R E  O P LY S N I N G E R

På vores hjemmeside www.spredere.dk findes flere 
oplysninger. Du kan også kontakte os på telefon.

Udledningsmekanisme

Omrøringsvalse

Sektionsafgrænsning



F L E R E  O P LY S N I N G E R

På vores hjemmeside www.spredere.dk findes flere 
oplysninger. Du kan også kontakte os på telefon.

Lysskilt X5 fås som tilbehør til den ladmonterede ForshagaSpridaren. Skiltet kan vise en blinkende venstrepil, 
højrepil og kryds med nem styring direkte fra maskinens normale app. Skiltet sluttes direkte til maskinens 
styreenhed og opfylder kravene i den svenske trafikstyrelses tekniske krav til vejarbejde, TRVK Apv.

LYSSKILT – X5

B A G G R U N D

En lysende gul pil og et kryds (X5) er et godt hjælpemiddel 
til vejledning af trafikanter. Ved at vise et kryds signalere 
føreren, at trafikanten skal køre udenom. Anvisninger 
kan med fordel anvendes ved f.eks. tandemrydning på 
veje uden modkørende trafik, reparation af 2+1-veje og 
ved arbejde i dårlig sigtbarhed. Når føreren vurderer, 
at det er muligt for trafikanten at passere, aktiveres 
den gule pil. Skiltet kan på den måde bidrage til øget 
sikkerhed og mindsket risiko for ulykker.

Blinkende venstrepil Blinkende højrepil

Blinkende kryds Skiltet foldes automatisk ud

U D F Ø R E L S E

Skiltet er fremstillet i rustfrit stål med advarselslys L8H 
af LED-typen, som opfylder EN-12352.

Skiltet monteres nemt i sprederens eksisterende løfteøjer 
og sluttes til sprederens eksisterende styreenhed. Ved 
tipning hænger skiltet automatisk lodret, hvilket gør 
skiltet synligt også ved opfyldning af sprederen.

S T Y R I N G

Alle skiltets funktioner styres 
trådløst via maskinens almindelige 
app, hvor det ønskede lysmønster 
vælges direkte på skærmen. 
Appen giver føreren feedback om 
det aktuelle lysmønster ved, at 
det valgte mønster også blinker 
på skærmen. Lysskiltets ekstra 
kontrolknapper i appen kan nemt 
slås til og fra for den respektive 
aktivitet. Styrning via app

M Ø N S T R E

Skiltet kan vise blinkende mønstre således:

Tillverkad
i Sverige



Alle maskiner leveres som standard med GPS som en integreret del af styresystemet. Arbejde, som udføres 
med maskinen, logges automatisk i appen, hvilket giver mulighed for opfølgning og kvalitetssikring. Til 
realtidsrapportering af driftsdata opfyldes også myndighedernes krav i henhold til CEN-15430.

Time Report – opfølgning, incident-rapportering, kvalitetssikring

KVALITETSSIKRING

R E A LT I D S R A P P O R T E R I N G

Alle vores maskiner kan i realtid videresende driftsdata til 
eksterne enheder i henhold til protokoller specificeret i CEN-
15430. Eksterne systemleverandører lan derfor automatisk 
modtage disse data i deres systemer til videre behandling 
i henhold til krav fra f.eks. Trafikstyrelsen. Dette gør 
maskinerne særligt velegnede til brug mod ordregivere, som 
har opfølgningskrav.

T I M E  R E P O R T

Logfilerne åbnes nemt i Windows-programmet Time Report, 
som kan downloades gratis på vores hjemmeside.

Programmet er brugervenligt og giver hurtigt alle 
basisoplysninger til fakturering, rapporter og statistik. Markér 
et område på kortet, eller peg på en placering for at få alle 
relevante oplysninger, som f.eks. aktivitet, dosering, tid, 
udledt mængde osv.

L O G N I N G

Til dokumentation og opfølgning dannes logfiler kontinuerligt, 
hvor alle maskinens aktiviteter gemmes med GPS-position 
og tidspunkt. Kunder med en serviceaftale har gratis adgang 
til logfilerne.

F L E R E  O P LY S N I N G E R

På vores hjemmeside www.spredere.dk findes flere 
oplysninger. Du kan også kontakte os på telefon.

Rapport - ForshagaSpridaren Time

Rapport genererad 2022-04-05 14:02 av Time Report (www.spridare.se). (1)

Område

Sandning (Startad)
Datum: 2012-12-17 till 2012-12-17
Sträcka:  23,98km
Tid: 02h 22m 56s
Massa: 12215kg
Enheter:  FSP-110506-14

R A P P O R T E R

I Time Report kan brugeren hurtigt danne 
enkle rapporter, hvor alle aktiviteter 
inden for et område sammenfattes til 
udskrivning. Rapporten indeholder kort, 
udledt mængde og anvendt tid summeret 
for den respektive aktivitet.

Det er også muligt at pege på et 
specifikt sted i tilfælde af et incident 
for at få sekundvise oplysninger om 
udført arbejde, f.eks. som grundlag i 
forsikringssager.

Rapport av område



Forshaga Bil & Maskin 
Sågverksgatan 27, SE-652 21 Karlstad, Sverige, info@spredere.dk, www.spredere.dk, Tlf: +46 54 - 85 60 40

V INSTMASKIN
I  T ID  OCH  KUB IK

“ForshagaSpridaren er markedets letteste 
valg til kalibreret spredning af lage, sand, 
salt og grus i fraktioner mellem 0 og 50 mm”


