
  

PRODUKTER 

FC Sandspridare 
för professionellt bruk 
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SANDSPRIDARE 
fakta 

 

• Hydraulik eller el 12–24 V som drivkraft. 

• Sandspridarna är lätta och hållbara tack 
vare varmförzinkning och användning av 
stål och plast. 

• Sandspridarnas funktioner kan kontrolleras 
från bilhytten med ett lätthanterligt reglage. 

• FC sandspridarna har en låg konstruktion 
och fordonets helhetsmått växer så lite som 
möjligt, vilket underlättar arbetet på trånga 
arbetsytor. 

• Alla sandspridare fastsätts med 
snabbinfästning, som gör monteringen 
snabb och lätt. 
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SANDSPRIDARE 
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FC S1300  

HYDRAULISK SANDSPIDARE 
 
• FC S1300 sandspridare monteras i stället för 

fordonets eget bakbräde eller i tippflaket 
• Med innertippflak är sandvolymen 800 liter 
• Spridarens arbetsbredd är 1,3 m och egen vikt 55 

kg 
• Med ett reglage för rotationshastighet kan man 

kontrollera sandmängden direkt från fordonets 
styrhytt 

• Sandspridaren är varmförzinkad och pulvermålad 
och den kan beställas tonad efter fordonets färg 

• Sandspridaren används med ett tippflak eller med 
en behållare på 300 liter 

 

 

 

 

FC S1300E  

ELEKTRISK SANDSPRIDARE 
  
• Användning 12 eller 24 V, elmotor med 

reduktionsväxel 
• Sandspridarens arbetsbredd är 1,3 m och egen 

vikt 60 kg 
• Sandmängden kan kontrolleras direkt från 

fordonets styrhytt med ett reglage för 
rotationshastighet 

• Sandspridaren används med ett tippflak eller med 
en behållare på 300 liter 
 
 

 

 

FC DS7000  

TALLRIKSANDSPIDARE 

 
• FC DS7000 är en tilläggsutrustning som lätt kan 

monteras på sandspridaren FC S1300 
• DS7000 sandspridarens arbetsbredd är 1,3–7 

meter och egen vikt 35 kg 
• Sandspridaren består av dubbeltallrikar vilket 

garanterar jämn sandspridning 
• Sanspridaren är hållbar och långlivad tack vare 

varmförzinkning och rostfritt stål 
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 Återförsäljare: 

 

 

 

 

TALLRIKSSANDSPRIDARE 
 

FC Tallrikssandspridare är 
högklassiga sandspridare för 
professionellt bruk. Med hjälp av 
snabbinfästningen är dom lätta 
fast- och lösgöra 

 

• Drivkraft: 12V, 24V eller 

hydraulik 

• Sandmängden och arbetsbredden 

kan kontrolleras med ett 

lätthanterligt reglage direkt från 

fordonets styrhytt  
• Behållaren av hållbart 8 mm PE-

HD plast, ståldelarna 

varmförzinkade eller av rostfritt 

stål  

• Tallriksdelen med snabbinfästning 

och gummidynor, ger efter när 

den träffar ett hinder  

• Tallriksdelen kan vridas manuellt 

eller elektroniskt 
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