
Professionell spridare för traktorer 
TRP

Spridare för befuktat och torrt material 
med en behållarvolym för fast material 
på 0,4 till 1,5 m³. Vätsketanken rymmer
upp till 500 liter.

Perfekt för vinterväghållning med traktor. 
Monteras enkelt på traktorns trepunktsfäste 
och drivs av traktorns hydraulsystem.



Tillförlitlig lösning för vinterväghållning med traktor

TRP-SPRIDARE

Omröraraxel för blandning av material.

TRP-spridaren finns i en modell med inbyggd axel 
för blandning av materialet. Omröraraxeln krossar 
materialklumpar i behållaren för torrmaterial. 
Detta kan vara speciellt viktigt vid användning 
av svårhanterliga massor, våtsalt eller liknande 
material. Funktionen skapar ett enhetligt 
materialflöde ned till spridartallriken utan att det 
uppstår tunnlar i spridaren.

TRP är en enkel, professionell och driftsäker lösning som 
förvandlar alla traktorer till ett fordon som kan användas 
för vägunderhåll. TRP kan utrustas med ett system för 
befuktning av det torra materialet. Det gör produkten 
perfekt för städer, tätorter och andra trånga områden 
där enkel påfyllning, manövrering och inte minst priset är 
viktiga egenskaper.

TRP-spridarens transportörsystem består av 
motroterande skruvar som matar fram materialet till 
den mittplacerade utloppstratten och därefter ned 
på spridartallriken. Trattens speciella utformning ser 
till att materialet inte fastnar på sidoväggarna. Det 
robusta överdraget som kan spännas över behållaren 
med torrmaterial skyddar materialet mot regn och 
snö. Spridarens funktioner styrs från förarhytten 
med en EPOS manöverpanel. Med styrningen EPOS 
5 får TRP samma spridar- och loggfunktioner som 
lastbilsmonterade spridare. 

TRP-spridarens goda synlighet ger hög säkerhet 
för användare och andra trafikanter. Vi levererar 
spridaren med reflexer och lampor. Spridaren monteras 
enkelt på traktorns trepunktsfäste och drivs av 
självlastningsmekanismen (gäller inte om TRP-spridaren 
är utrustad med vätsketank och befuktningssystem). 
Den robusta konstruktionen och det minimala 
underhållsbehovet gör TRP-spridaren till det självklara 
valet för traktorägare som behöver investera i en ny 
spridare.



VARFÖR VÄLJA EN TRP-SPRIDARE?

Spridningens asymmetriska bredd och materialmängd 
styrs från förarhytten via en EPOS manöverpanel. Du 
behöver inte släppa vägen med blicken. Detta gör TRP 
till en spridare med genomtänkta funktioner och stor 
precision. I standardversionen levereras TRP med en 
tallrik som sprider materialet i bredder upp till 6 meter.

Med TRP-spridaren förvandlas alla traktorer till perfekta 
maskiner för vinterväghållning. En kapacitet på 0,4 till 
1,5 m³ för torra material och 500 liter för våta material 
gör TRP till ett självklart val. När spridaren är utrustad 
med manöverpanelen EPOS 5 kan loggsystemen 
Zeekit, Mowic eller Mipps anslutas.

Spridaren monteras på traktorns trepunktsfäste och 
drivs av lastsystemet. Trattens speciella utformning ser 
till att materialet inte fastnar på sidoväggarna och att 
inga tunnlar bildas.

Vi har utvecklat RASCO-spridarna på basis av våra 
erfarenheter från mer än 40 länder och tre kontinenter 
där RASCO är verksamt. RASCO-spridarnas kvalitet, 
robusthet och driftsäkerhet har testats på nästan alla 
vägar i Europa – från polcirkeln i norr till det soliga 
Spanien i söder samt under bistra vintrar i Ryssland och 
Ukraina.

Samma funktion 
som lastbilsspridare

Enkel installation och 
enkelt underhåll

Beprövad kvalitet och 
driftsäkerhet

Effektiv lösning för fackfolk



TRP-SPRIDAREN BESTÅR AV
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1 | Transportörsystem
TRP-spridarens transportörsystem består av 
motroterande skruvar som matar fram materialet 
till utloppstratten och tallriken.

2 | Spridningssystem
Spridningen sker med hjälp av tallriken som 
roterar för att sprida ut materialet i rätt bredd 
och i rätt mängd. Om en GPS-hastighetssensor 
monteras kommer spridningen att bli korrekt i 
förhållande till hastigheten.

3 | Övervakning av spridarens användning
Detta är en del av det integrerade 
övervakningssystemet för spridaranvändning 
och fordonsrörelser som gör det lätt att 
hantera flottan med vinterfordon. Det optimerar 
materialanvändningen och bränslekostnaden.

4 | Lampor och varningar
Installeras i enlighet med gällande regler för det 
land där utrustningen ska användas. Reflexer, 
roterande lampor och belysta skyltar ser till att 
spridaren och fordonet syns ordentligt i alla typer 
av väder.

5 | Styrenheter
EPOS 5-styrenheten är ergonomiskt 
utformad och användarvänlig. Detta gör att 
föraren kan styra spridningsparametrarna 
från förarhytten utan att behöva ta ögonen 
från vägen och utan att bli distraherad under 
körningen.

6 | Ströbehållare för fasta material
Finns i storlekarna 0,4, 0,65, 1,0 och 1,5 m3. 
Utformningen och designen ser till att materialet, 
normalt sett, inte fastnar på spridarens väggar 
och att du får ett jämnt flöde av material till 
spridaren.
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7 | Skyddsgaller och överdrag över 
ströbehållaren
Gallret skyddar spridaren mot skador när 
materialet fylls på och överdraget ser till att 
materialet inte blir fuktigt i ströbehållaren.

8 | Tank för flytande material
Tanken för flytande material är på 500 
liter. Finns även i en modell med tank 
för fast material på 1,5 m3. Fylls med 
saltlösning (på 20–23 %).

9 | System för montering på fordon
Spridaren monteras enkelt på traktorns 
trepunktsfäste.

10 | Mekanism för automatisk påfyllning
TRP-spridaren är utrustad med en lyftmekanism 
för automatisk påfyllning av material, vilket gör det 
ännu enklare att utföra jobbet utan hjälp av andra.

11 | Drift av spridaren
Spridaren kan drivas på två sätt: med hjälp av 
traktorns hydraulsystem eller med hjälp av ett 
fristående hydraulsystem (PTO) som monteras 
på spridaren.



Intuitiva och avancerade styrenheter

Alla RASCO-spridare styrs av EPOS-styrenheter. De 
utvecklas och tillverkas av RASCO, vilket gör dem till 
ledande lösningar för styrning och övervakning av spridare. 
Styrenheterna från EPOS är ett resultat av den kompetens 
och de expertkunskaper som RASCO har skaffat sig under 
ett kvarts sekels verksamhet i drygt 40 länder. Resultatet 
är intuitiva och användarvänliga styrenheter som gör att 
föraren kan styra spridaren utan att släppa vägen med 
blicken. 

TRP-spridarna kan styras med EPOS 5-styrenheter. Med 
EPOS 5 kan användaren anpassa spridningen, justera 
asymmetrin och övervaka spridningen via återkopplande 
anslutningar. Spridningsparametrarna är mycket tillförlitliga, 
eftersom systemet med återkopplande anslutningar 
används tillsammans med spridarens drivningsdelar. 
Systemet kalibreras snabbt och enkelt.

TRP-SPRIDARSTYRNING

GPS-hastighetssensor

TRP-spridarna kan utrustas med en GPS-
hastighetssensor. Det är avsevärt enklare 
att installera en GPS-hastighetssensor än 
konventionella hastighetssensorer.
GPS-hastighetssensorn ger noggrann 
hastighetsmätning samtidigt som inställd 
materialmängd och spridningsbredd anpassas till 
körhastigheten.

EPOS 1 5

Styrning av spridningsmängd  
och -bredd

Torrspridning

Våtspridning

Körningsanpassad spridning

Justering av spridningens asymmetri

Styrning av spridningen genom 
återkopplande anslutningar 



Spridarens position, spridningsparametrar, arbetstider, 
historik över rörelser och användningsdata är information 
som alltid bör finnas tillgänglig. RASCOs spridare kan 
anslutas till övervaknings- och styrsystem. ARMS är ett 
informations- och kommunikationssystem för ledning, 
central övervakning, rapportering och optimering av 
aktiviteter för underhåll av trafikinfrastrukturen. 

Övervakning av arbetstider för personal och drifttimmar 
för maskiner samt en översikt över resursanvändningen 
(t.ex. salt, bränsle och liknande) i realtid skapar unika 
möjligheter att snabbt hitta potentiella besparingar. 
Loggar som inte kan ändras håller användaren 
ansvarsfri genom att visa tydlig information om alla 
åtgärder samtidigt som en minskad förbrukning av 
spridningsmaterial skyddar vägar och miljö.

Systemet samlar in information i realtid om hur enheter 
och fordon används via mobilnäten som är tillgängliga i 
nästan alla länder.

Appen som samlar in informationen är molnbaserad 
och underhålls av RASCOs experter, vilket ger lägre 
driftskostnader och mindre behov av att användaren 
underhåller systemet. Användarna kan använda systemet 
via ett lättbegripligt webbgränssnitt på valfri enhet. ARMS 
kan integreras i ett större intelligent transportsystem (ITS) 
eller anslutas till mindre system, som exempelvis RWIS 
(Road Weather Information System).

Övervakning av vintervagnparken i realtid

STYRNING, ÖVERVAKNING OCH OPTIMERING



 

 

 

 

 

 

 

TRP 0.4–1.0 m3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRP 1.5 m3
 

 

 

 

 

 

TEKNISKA EGENSKAPER

VAL AV SPRIDARUTRUSTNING

• Spridartallrikar för 1–6 m eller 2–9 m
• Självlastningsmekanism för spridare
• Befuktningssystem inklusive tank
• Omröraraxel för blandning av materialet (endast 1,0 m³)
• Automationsenheter, sensorer och 
  motorer för drivning av spridaren
• ARMS loggsystem

• GPS-hastighetssensor
• Arbetslampor och roterande varningslampa
• Varmförzinkad tank
• Alternativt: Ströbehållare och galler i rostfritt stål
• Presenning
• Skyddsnät och extra lock över 
  transportsystemet
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1–6 (2–9)  

1070  1300  1310  1350  790  1100  

0,65  0,65  1100  1420  1610  1650  910  1210  

1,0  1,0  1180  1525  2010  2050  960  1220  

1,5 M  1,5 M  500  1320  1665  2210  2250  1200  1500  
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