
K.T.S Sandspridarskopa med vals för effektiv och säker halkbekämpning 

Kunden i centrum 
När vi konstruerar eller vidareutvecklar våra produkter, utgår vi alltid från våra kunders önskemål och krav. Vi har 
naturligtvis gjort likadant när vi konstruerat K.T.S Sandspridare. 
 

Därför har vi fyra olika storlekar på våra sandspridare 
 

1. 2,4 m arbetsbredd och 1 560 liter i volym, lämpad för dig som halkbekämpar långa sträckor och breda 
 breda vägar med långt mellan stationerna där det går att fylla på material. 
 

2. 2,0 m arbetsbredd och 1 300 liter i volym, lämpad för dig som halkbekämpar långa sträckor och har långt 
 mellan stationerna där det går att fylla på material. 
 

3. 2,0 m arbetsbredd och 800 liter i volym, stor arbetsbredd men mindre i volym, gör spridaren lättare och 
mycket lämpad för dig som inte kör så långa sträckor eller har kortare mellan platserna för fyllning. 

 

4. 1,3 m arbetsbredd och 400 liter i volym. Utvecklad för mindre lastmaskiner och traktorer. 
Tack vare K.T.S utbytbara fästen passar spridarna lika bra i 3-punktslyften som i lastaren. 

 

Läs nedan hur vi tänkt när vi har konstruerat K.T.S Sandspridare för att få en spridare med jämn spridningsbild och 
mycket hög kvalitet. 

K.T.S Sandspridarskopa sprider sand, flis och salt för halkbekämpning mycket effektivt och jämnt på alla ytor 
som behöver halkbekämpas. 

Spridaren är även lämplig för sanddressning av grönytor och utläggning av spån i motionsspår och i ridhus.  
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Tack vare K.T.S-systemet med bultade fästen är K.T.S Sandspridare mycket flexibel och passar utmärkt som 
bakmonterad på 3-punktslyften, fram på frontlyften, i traktorns frontlastare (som på bilden), på lastmaskiner, 
och på teleskoplastare. 

K.T.S bultade fästen är mycket flexibelt system. Vi har i dag över 30 stycken olika typer av fästen. Lossa 8 
st. M16-bultar och montera enkelt det nya fästet! Detta är mycket lättare, billigare och säkrare än att skära 
bort det gamla fästet och svetsa på ett nytt. 

4 

Tack vare stor diameter på utmatarvals med knaster (se A), gummiduk som pressas mot spridarvalsen och 
regleras med spak B och steglös hastighet på utmatarvalsen har chauffören full kontroll på mängden material 
som matas ut för en mycket effektiv halkbekämpning under olika förhållanden. 

 Omröraraxeln C krossar kotor och motverkar bryggor i materialet. 

 Titta även på de kraftiga smörjbara SKF-lagerbockarna. Det är en av anledningarna till att våra K.T.S 
Sandspridarskopor är för professionell körning. 

 För tömning av spridaren, öppna mängdspaken B maximalt och kör spridaren så töms materialet mycket 
snabbt. 

 Väl skyddade lagerbockar (D) som sitter på utsidan för omrörare och spridarvals. 

 B. Justering av gummiduk för spridarvals. A. Omröraraxel. C. Utmatarvals. 

 Konstruktionen är mycket öppen så att den ska vara lätt att rengöra. 
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K.T.S Sandspridare är självfyllande genom att spridaren tiltas som på bilden med hydraulkolven vid 3-
punktsmontering eller tiltfunktionen på lastaren. Sandspridaren fylls genom att traktorn backas/körs in i sand-
högen. 
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A. Hydraulkolven tiltar spridaren vid lastning då den är monterad på traktorns 3-punktsfäste. Hydraul- 
cylinder och 3-punktsfäste är standardutrustning. Prisavdrag när spridaren är monterad på frontlastare/
lastmaskin. 

 

B. 3-punktsfäste - K.T.S har ett mycket brett sortiment av olika fästen för både frontlastare,  
 lastmaskiner, teleskoplastare och glidstyrda maskiner. 
 

C. Ventil för steglös reglering av utmatningsmängd. 
 

D. Transmissionen är givetvis kedjedriven, enkel och driftsäker med roterande rörelser. 
Drivning från hydraulmotorn där drivaxeln i motorn är lagrad i nål- och rullager för lång livslängd. 

 

E. Omröraraxel. 
 

F. Utmataraxel. 
 

Omröraraxeln fördelar och river runt materialet över hela arbetsbredden och krossar kokor. Spridarvalsens/
omröraraxelns hastighet justeras steglöst med ratten C. Omröraraxeln har flera stöd på mitten beroende på stor-
lek. Den klarar tungt material utan att krökas. 
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K.T.S Sandspridare är blästrad, grundmålad och täckmålad för bästa skydd. 

Som extrautrustning finns ett kapell till K.T.S Sandspridarskopa som skyddar mot regn vid spridning 
av t.ex. salt. 

Vid fyllning av spridaren lindas kapellet upp på ett enkelt sätt genom att några stroppar lossas. 

Bra med en sandspridarskopa som går bra att montera både fram och bak på en traktor och även montera på 
lastmaskin/minilastare. Det är bara att byta ut de bultade fästena. 

Titta på det kraftiga, täta skyddet A som förhindrar salt och vatten att tränga in i transmissionen. 

Omröraraxeln i botten på spridaren har två eller tre stödpunkter beroende på arbetsbredd, se B, för att bättre klara 
tjälkotor i materialet. 
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Ett kraftigt galler är standardutrustning på 2,4 m-spridaren. Gallret sorterar effektivt bort tjälkotor skyddar på 
så vis sandspridaren. 7 
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Varför ska jag köpa en K.T.S Sandspridarskopa när det finns  
så många andra fabrikat? 

 Tre olika storlekar för att passa alla behov. 

 Enkel att köra med steglöst ställbar utmatning. 

 Hydraulmotor där drivaxeln i motorn är lagrad i nål- och rullager för lång livslängd. 

 Klarar både sand, flis, salt och spån. 

 Bultade och enkelt utbytbara fästen - enklare att lagerhålla för importören och spar pengar för ägaren vid ma-
skinbyte. 

 Självlastande - enkel att fylla. Chauffören behöver inte lämna förarplatsen. 

 Enkel steglös roterande transmission för jämn och lättjusterad spridning. 

 Omröraraxel är standardutrustning. 

 Hydraulcylinder och 3-punktsfäste är standard. Prisavdrag när spridaren levereras med lastar-
/lastmaskinsfäste (och utan hydraulcylinder). 

 Mycket bra ytbehandling för att skydda spridaren mot rostangrepp. 

 Etablerat företag - K.T.S har funnits sedan 1951. Det innebär trygghet för dig som kund. 

 K.T.S Sandspridare och instruktionsbok är CE-märkta. 

 Lägg även till vårt trygghetspaket så blir ditt val enkelt: K.T.S Sandspridarskopa. 
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Specifikationer på K.T.S Sandspridarskopa 
Modeller 2,4 / 1 560 2,0 / 1 300 2,0 / 800 1,3 / 400 

Arbetsbredd/spridningsbredd 2,4 m 2,0 m  1,3 m 

Totalbredd 2,5 m 2,14 m 1,44 m 

Höjd 1,15 m 0,94 m 0,84 m 0,65 m 

Öppning på skopan 1,08 m 1,17 m 0,90 m 0,85 m 
Volym utan råge 1 560 liter 1 300 liter 800 liter 400 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, standard Extrautrustning 

Vad ingår i priset? 3-punktsfäste med hydraulkolv; prisavdrag för lastar-/lastmaskinsfäste; steglös mängdreglering; 
slangar för anslutning; 2+2 oljekopplingar 1/2” AQ  

Självlastande när spridaren sitter på 
traktorns 3-punktsfäste 

Ja, standard 

Rekommenderad traktorstorlek 80 - 200 hk 
58 - 147 kW 

70 - 200 hk 
51 - 147 kW 

45 - 120 hk 
33 - 88 kW 

30 - 75 hk 
22 - 55 kW 

Kapell Extrautrustning  

Belysning Extrautrustning  

Färg Röd standard, andra färger mot pristillägg  

Typ av fästen Mycket stort urval av bultade fästen  

Vikt komplett inkl. hydraulcylinder 576 kg 480 kg 460 kg 368 kg 

Vikt på hydraulcylinder 26 kg 


