
K.T.S Sandspridarskopa med tallriksspridning 

Professionella maskiner och redskap gör arbetet både lättare och roligare 

Halkbekämpning görs ofta under mycket svåra förhållanden. Det är kallt, mörkt och kanske mitt i natten. Då är det 
viktigt att du har mycket bra kapacitet på redskap och maskin och kan lita på utrustningen. 

K.T.S Sandspridarskopa med tallriksspridning har verkligen tagit fasta på detta. 

Spridarbredden kan justeras steglöst från 2 m upp till 10 m. Tänk vad effektivt att sprida 10 m på en parke-
ring istället för bara 2 m. 

Tänk vad effektivt att kunna stänga av en sida när du passerar en parkerad bil! 

Du är klar med parkeringen och åker vidare till en gång- och cykelväg och ställer då enkelt om spridaren till 2 m 
arbetsbredd. 

Du kör 3 m från en kant på höger eller vänster sida. Du ställer lätt om spridaren från förarplatsen så att den sprider 
3 m åt ena sidan och 5 m åt andra sidan. 

Spridaren är standardutrustad med 3-punktsfäste (för traktor) med två cylindrar för lastning. Du kan enkelt byta till mer 
än 30 olika fästen för traktorer, lastmaskiner, teleskoplastare och glidstyrda maskiner.  

K.T.S bultade fästen är väl utprovade efter mer än 30 år och tusentals sålda redskap. 

Det finns ingen el eller känsliga datachips på vår tallriksspridare. Anledningen till det är att sådan utrustning inte 
passar så bra ihop med sand, salt och vatten. 

Det är lätt att lasta när spridaren är monterad i 3-punkten. Vik ned spridaren med hjälp av hydraulcylindrarna och 
backa in i materialet. 

Du kan sprida både salt och grit (krossat berg) med K.T.S Tallriksspridare. Arbetsbredden blir något mindre med 
salt beroende på granuleringen. 

K.T.S Tallriksspridare är det bästa valet när arbetet kräver olika spridningsbredder, som t.ex. på parkeringsplatser 
och vägar. 

K.T.S Tallriksspridare körs i full arbetsbredd 10 m. 
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Hastighetsregleringen på matningsskruv och tallrik är steglös och separat oberoende av varandra. 

För att spara sandningsmaterial finns en hydraulisk skjutlucka för att kunna stänga spridaren så att materialet 
sparas till exempel vid stopp i anslutning till ett trafikljus. 

Stödben för att kunna ställa av lastad spridare från traktorn. 

Spridartallrik och utmatningsdelar som de bultade kastvingarna och den hydrauliska skjutluckan är tillverkade 
av rostfritt stål. 

Det finns ingen el eller känsliga datachips på K.T.S Tallriksspridare. Anledningen till det är att sådan utrust-
ning inte passar ihop med sand, salt och vatten. Det blir förr eller senare korrosion med glappkontakt som följd. 
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K.T.S Tallriksspridare går mycket bra att montera i 3-punktslyften, och då som standard med dubbla cylindrar 
för säker funktion. 

Som extrautrustning går det att utrusta K.T.S Tallriksspridare med över 30 olika fästen, belysning, 3-punkts-
fäste, kapell m.m. 
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Hydraulcylinder som steglöst justerar spridningsbilden åt höger eller vänster. 
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Mycket kraftiga leder för fällning av spridaren när lastning sker och spridaren sitter i 3-punktslyften. 
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Här syns anfästningen för K.T.S Universalfästen. 

K.T.S bultade fästen är väl utprovade efter mer än 30 år och tusentals sålda redskap. 

Se pilarna på bilden! 
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K.T.S Sandspridare är blästrad, grund-
målad och täckmålad för bästa skydd. 

Sandspridaren är också mycket slät 
invändigt med mycket bra rasvinklar. 

Inmatningsskruven består av paddlar 
istället för en hel skruv. Detta gör att 
fruset grus mals sönder vid inmatning 
och att stopp undviks. 
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Olika mått på Sandspridarskopa med tallriksspridning, mått i mm 

1 665 

2 100 
1 356 

Hydraulsystem på K.T.S Sandspridarskopa med tallriksspridning 
 

Hydraulsystemet är uppdelat i tre funktioner: 
1. Drivning av matningsskruv och spridningstallrik. En funktion går till båda hydraulmotorerna. Den är matad genom ett 

ventilblock med två av varandra oberoende ventiler där man ställer in arbetsbredd och materialmängd. Gradering 0-10 
eller 0-100 %. 

2. Tippning av spridaren vid lastning. 
3. Spridningsbildsfunktion. 
 

Traktor utan ställbart tryck: 
1. Starta det dubbelverkande uttaget. 
2. Ställ in mängd och bredd på ventil 1. 
3. För av- eller påslag, starta/stoppa det dubbelverkande uttaget. 
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Hydraulsystem på K.T.S Sandspridarskopa med tallriksspridning 
 

På nyare traktorer med ställbart hydraulflöde på traktorn kan ventilerna öppnas fullt och man reglerar trycket inifrån förarhytten.  
 

Inställning:  
1. Ställ flödet på traktorn på 50 %. 
2. Ställ in önskad mängd och spridningsbild på spridaren. 
3. Reglera trycket från traktorn, 0-100 % beroende på förhållanden. 

Specifikationer på Sandspridarskopa med tallriksspridning 
Arbetsbredd/spridningsbredd 2,0 till 10 m 

Öppning på skopan 1 125 mm 
Volym utan råge 1 500 liter 

Typ av hydraulmotor Innerkugghjulsmotor (Orbit) lågvarvig högmomentmotor med drivaxel lagrad i nål- 
och rullager  

Rekommenderat flöde Mellan 10 och 100 l/min 

Rekommenderat hydraultryck 150 - 215 bar 
Antal hydrauluttag som åtgår för att manövrera spridaren Monterad i 3-punktslyften: 2 dubbelverkande 

Monterad på frontlastare/lastmaskin: 1 dubbelverkande  

Smörjbara kullager Ja, standard 

Galler i botten på spridaren Ja, extrautrustning 
Vad ingår i priset? 3-punktsfäste med 2 cylindrar 

Prisavdrag om spridare utrustas med fäste för lastmaskin, frontlastare och teleskoplastare 

Rekommenderad traktorstorlek 80 - 200 hk 
58 - 147 kW 

Kapell Extrautrustning  

Belysning Extrautrustning  

Färg Röd RAL 3020 standard, andra färger mot pristillägg  

Typ av fästen Mycket stort urval av bultade fästen  

Självlastande när spridaren sitter på traktorns 3-punkt Ja 

Stödfot Ja, standard 
Vikt komplett utan 3-punktsfäste inkl. hydraulcylinder 796 kg 


