
SOLID C

De här spridarna för torra, våta och flytande 
material med en kapacitet på 3,5 till 12 m3 
i torrmaterialtanken och 2 000 till 9 680 
liter i vätsketanken är bästa valet om samma 
fordon ska användas för underhåll av
vägar under olika väderförhållanden.

Om du väljer ett av de fem tillgängliga 
transportörssystemet i kombination med
robust konstruktion och avancerade 
styrsystem kan du räkna med att 
investeringen ger dig en kostnadseffektiv 
och driftsäker lösning.



Tre spridningstekniker i en och samma maskin

SOLID C – PROFESSIONELLA SPRIDARE

Om ett fordon ska användas för vägunderhåll vid olika 
väderförhållanden är SOLID C-spridaren den perfekta 
lösningen för detta behov. Genom att sprida torrt, vått och 
flytande material med samma maskin kan du sänka den 
totala förbrukningen av spridningsmaterial och enklare 
anpassa arbetet till väderförhållandena samtidigt som du 
kan använda fordonet till fler användningsområden inom 
vinterväghållning.

Med SOLID C får du de bästa egenskaperna från 
SOLID- och LIQUID-spridarna i en och samma maskin. 
För spridning av torrt och vått material med spridartallrik 
fungerar SOLID C som en SOLID-spridare av 
standardtyp. För vätskespridning använder den i stället en 
dysramp och fungerar som en LIQUID-spridare.

Utöver de två sistnämnda teknikerna går det även att 
sprida vätska med tallriken på SOLID C. Denna funktion 
är anpassad till användare som inte har behov av att 
sprida vätska över tre körfält på samma gång. Det 
specialkonstruerade transport- och fördelningssystemet 
på SOLID C-spridaren styrs av intuitiva styrenheter och 
vätskeinnehållet i spridningsmaterialet kan ställas in på 0 
till 100 %.

Transportörsystemet för torrt material kan levereras i 
fem olika varianter (skruvtransportör, transportör med 
dubbla skruvar, gummiband, stålkedja och stålkedja med 
försänkt botten).

Det stora urvalet av tillgängliga transportörsystem 
gör att SOLID C-spridarna kan användas för alla torra 
spridningsmaterial på marknaden. För vätskespridning 
kan spridaren utrustas med en eller två pumpar med en 
total kapacitet på 100 till 400 liter per minut, vilket är 
tillräckligt för att sprida vätska över tre körbanor samtidigt 
som fordonet körs i hög hastighet.

En lång rad monteringslösningar som är anpassade 
till alla fordonstyper gör det mycket enkelt att montera 
och demontera spridaren. Spridaren kan drivas 
med fordonshydrauliken eller med ett dieseldrivet 
hydraulaggregat.

Med en kapacitet på 3,5 till 12 m3 i torrmaterialtanken 
och 2 000 till 9 680 liter i vätsketanken är SOLID 
C bästa valet om samma fordon ska användas 
för vinterväghållning i områden med varierande 
väderförhållanden. Men användningsmöjligheterna 
för SOLID C slutar inte här. På begäran kan SOLID C 
utrustas med ett vätskespridningssystem för två olika 
flytande material som automatiskt lyfter utloppstratten 
och tankarna och därigenom ökar den tillgängliga 
mängden flytande material i stället för torrt material.
SOLID C-spridarna har lösningar för alla utmaningar som 
kan uppstå i samband med vinterväghållning.



VARFÖR VÄLJA EN SOLID C-SPRIDARE?

Om ett fordon ska användas för vägunderhåll vid
olika väderförhållanden kommer tekniken med en
kombination av spridningstyper att ge flexibla 
möjligheter för användning av torrt, vått och 
flytande material utan behov av investeringar i flera 
specialiserade enheter och fordon.

SOLID spridarna kan levereras med ett 
transportörsystem för torrmaterial i form av en stålkedja, 
en stålkedja med stängd botten, en skruvtransportör, 
dubbla skruvtransportörer eller
en transportör med gummiband. 

Alla de sistnämnda alternativen kan kombineras med
vätskespridningspumpar med många olika
kapaciteter.

Unik ytbehandling, enkelt handhavande och underhåll, 
robust konstruktion samt kvalitetsmaterial och 
hydraulkomponenter från ledande tillverkare gör SOLID 
C-spridarna till en säker investering.

Dokumenterad tillförlitlighet, säkerhet, effektivitet, 
användarvänlighet och enkel åtkomst till reservdelar 
och
användarstöd garanterar marknadens lägsta totala 
ägandekostnad för spridare.

Vi har utvecklat RASCO-spridarna på basis av våra 
erfarenheter från mer än 40 marknader 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.

Spara resurser och 
spridningsmaterial

Marknadens lägsta totala 
ägandekostnad

Beprövad kvalitet och 
driftsäkerhet

Det största urvalet 
av transportörsystem
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GRUNDLÄGGANDE DELAR AV SOLID C SPRIDARE

1 | Transportörsystem
Konstruerat i form av en skruv, en dubbel skruv, en kedja 
eller en kedja med försänkt botten, så att det går att använda 
alla tillgängliga typer av torrmaterial. Membranpumpar med 
en total kapacitet på 100 till 400 liter per minut används för 
vätskespridning.

2 | Fördelningssystem
Det finns två olika utföranden, beroende på spridningstekniken. 
Utloppstratt och spridartallrik används för spridning av både torrt 
och vått material. För vätskespridning används en ramp med 
dysor. Båda systemen ger en jämn spridning av materialet över 
hela spridningsbredden. Med spridaren SOLID-C kan du ställa in 
vätskeinnehållet i spridningsmaterialet från 0 % upp till 100 %.

3 | Övervakning av spridaranvändningen
Det är lätt att få översikt över flottan 
med vinterfordon via det integrerade 
övervakningssystemet för spridardrift och 
fordonsrörelser. Därigenom blir förbrukningen 
av spridningsmaterial optimal och 
bränsleförbrukningen minskas.

4 | Säkerhetsstängsel
Skyddar användarna när de 
förflyttar sig ovanpå spridaren.

5 | Plattformar bak och fram
Utformade för att förenkla åtkomsten 
till baksidan eller framsidan av 
spridaren och rekommenderas vid 
fast installation av spridaren.
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6 | 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.

7 | Tank för fast material
Konstruerad och tillverkad på ett sätt som förhindrar 
att material fastnar på spridarväggarna, säkerställer 
att tunnlar inte uppstår i spridaren och ser till 
att det sker ett kontinuerligt flöde av material till 
distributionssystemet.

8 | Tankar för flytande material
Monteras på sidan och/eller framtill. Fylls med en 
färdig lösning av klorid (NaCl, MgCl

2
), urea eller 

miljövänliga ämnen för vätskespridning, som blandas 
med torrmaterial om du vill sprida vått material eller 
som sprejas direkt på ytan om du vill sprida flytande 
material.

9 | Styrenheter
EPOS-styrenheterna är ergonomiskt utformade 
och användarvänliga. De gör att föraren kan styra 
spridningsparametrarna från förarhytten utan att behöva 
ta ögonen från vägen och utan att bli distraherad under 
körningen.

10 | Skyddsnät och lock på spridaren
Skyddsnätet skyddar spridaren mot skador när 
spridningsmaterialet fylls på medan locket förhindrar att 
materialet i torrmaterialbehållaren blir vått.

11 | System för montering på fordon
Vilket system som används beror på vilket fordon som 
spridaren monteras på. Tack vare monteringssystemet 
går det snabbt att både montera spridaren på fordonet 
och koppla bort den.

12 | Förvaring när det inte är säsong
Spridaren har ben som gör det lättare att förvara den 
när det inte är säsong, oavsett om den är tom eller full.



Utrusta SOLID C-spridaren med det 
transportörsystem som bäst uppfyller 
dina behov
SOLID C-spridaren kan utrustas med ett av de fem transportörsystemen för spridning av torrmaterial. 
Vilket transportörsystem du väljer beror på vilka torrmaterial du använder och vad du föredrar.

TRANSPORTÖRSYSTEM FÖR TORRMATERIAL

Stålkedja

Stålkedja med försänkt botten

SOLID CL har utvecklats speciellt för användning 
med de mest krävande torra spridningsmaterialen 
som exempelvis våt och klibbig sand med hög 
lerhalt, grovt havssalt eller en blandning av olika 
material.

Hög driftsäkerhet och effektivitet garanteras 
genom ett starkt transportband av stål som 
förhindrar att det bildas tunnlar i spridaren, oavsett 
spridningsmaterialets kvalitet.

SOLID CLLB är ett patenterat transportörsystem 
med en unik lösning som förenar de bästa 
egenskaperna hos alla transportörsystem på 
marknaden.
Den största fördelen med detta transportörsystem 
är att det förhindrar att materialet faller ned 
på ramen eller fordonets chassi. Samtidigt gör 
stålkedjan att systemet är robust och stabilt. 

Detta transportörsystem säkerställer en jämn 
materialfördelning från spridaren och kontinuerlig 
fragmentering av det torra spridningsmaterialet 
innan det matas fram till fördelningssystemet.



SOLID CX är bästa valet för spridning av fint salt 
med låg fukthalt eller grus. SOLID CX har ett 
skruvtransportörsystem som ger hög noggrannhet 
och effektivitet. Skruvtransportören har en inbyggd 
fragmenteringsmekanism som förhindrar att större 
klumpar av torrmaterial matas fram till spridartallriken.

SOLID CT-spridaren är avsedd för spridning av 
torrmaterial med låg eller måttlig fuktighet. Med SOLID 
CT kan du lita på att även mer krävande material 
fördelas ordentligt, eftersom materialet matas fram 
på en transportör med gummiband. Transportbandets 
form ser till att materialet inte klibbar fast och en del 
av transportörsystemet är även försett med ett system 
som fragmenterar spridningsmaterialet.

På SOLID CXX matas materialet fram med två 
skruvtransportörer. Det betyder att SOLID CXX 
kan användas för spridning av en eller två typer av 
torrmaterial. Om spridaren används för två material för 
torrspridning delas behållaren för torrmaterial in i två 
delar.

Skruvtransportör

Transportör med gummiband

Transportör med dubbla skruvar

MATERIAL FÖR TORR- OCH 
VÅTSPRIDNING

Från våt sand till fint 
salt: SOLID C kan 
användas för allt
Torrmaterialet för spridning väljs beroende på 
väderförhållanden, användarens preferenser 
och rättsliga krav på vägunderhållet. De 
vanligaste materialen för torrspridning är 
salt med varierande kornstorlek och fukthalt, 
bergsalt, sand och grus, eller en blandning av 
dessa material. Även om salt är det vanligaste 
torrmaterialet kan det ofta vara nödvändigt att i 
stället använda sand och grus när temperaturen 
blir så låg att salt inte längre ger önskat resultat. 
Sand är ofta våt och innehåller ibland mycket 
lera. Att sprida sådana material på ett effektivt 
sätt enligt föreskrivna parametrar kan vara en 
utmaning för alla spridare. 

När salt används som spridningsmaterial kan 
saltet blandas med en vattenlösning som 
möjliggör våtspridning, vilket avisar vägarna 
både enklare och snabbare. Våtsalt fastnar 
lättare på vägen och ger en snabbare och mer 
ihållande verkan.

SOLID C-spridarna har utvecklats med hänsyn 
till egenskaperna hos alla torra och våta 
spridningsmaterial. De fem transportörsystem 
som SOLID-spridarna kan levereras 
med garanterar att en spridare med rätt 
konfiguration uppfyller de krav och önskemål 
som förekommer på den berörda marknaden.



Två system för effektiv fördelning 
av spridningsmaterial
Alla SOLID C-spridare är utrustade med en spridartallrik för spridning av torrt och vått material. Vätska kan spridas 
med tallriken eller en specialkonstruerad ramp med dysor. Alla spridningsparametrar styrs med den intuitiva EPOS-
styrenheten som är placerad i förarhytten.

MATERIALFÖRDELNINGSSYSTEM
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Spridning av torrt och vått material

Vätskespridning med tallrik

Vätskespridning med dysramp

Spridartallriken gör det möjligt att sprida torrt 
eller vått material över en bredd på 2–9 eller 
3–12 meter. pridartallriken kan beställas i 
standardutförandet eller ett förstärkt utförande 
som rekommenderas för användning med nötande 
material som sand eller grus.

På en specialversion av SOLID C-spridaren är 
det möjligt att utrusta spridartallriken för torr- och 
våtspridning med extra dysor för spridning av flytande 
material över en bredd på upp till åtta meter. 

För användare som inte har behov att sprida flytande 
material över tre körfält på samma gång är detta en 
mycket effektiv lösning för vätskespridning.

Vid behov av spridning av flytande material i  
bredder upp till tolv meter kan SOLID C-spridaren 
utrustas med en extra dysramp. Med denna lösning kan 
tre körfält täckas på samma gång.

Dysorna kan stängas av individuellt, vilket gör det 
möjligt att öka eller minska spridningsbredden i steg 
om en meter. De kan även användas gruppvis, där en 
grupp täcker bredden på ett körfält.



Lösning för fordon med och utan  
inbyggt hydraulsystem

Alla spridare behöver ett fordon

DRIVNING AV SOLID C-SPRIDARE

MONTERING AV SOLID C-SPRIDARE

RASCO-spridare och säkerhet

Spridaren monteras på fordonet i enlighet med 
fordonstillverkarens strikta säkerhetsstandarder och 
rekommendationer.

Spridarna monteras och demonteras snabbt och 
enkelt på fordonet.

Användaren skyddas av flera säkerhetsanordningar 
när spridaren används och underhålls.

Spridarna är försedda med lampor och reflexer 
som säkerställer att de alltid är väl synliga, oavsett 
väderförhållandena.

SOLID C-spridaren kan drivas av fordonets inbyggda 
hydraulsystem, förutsatt att det är utformat i enlighet 
med standarden EN ISO 15431.

Om fordonets hydraulsystem har LS måste spridaren 
förses med en passande hydraulisk installation, vilken 
finns som extra tillbehör.

SOLID C-spridarna kan monteras på lastbilar som 
används för vinterväghållning. SOLID C-spridarna är 
enkla att montera på fordon och kan monteras på 
många olika sätt:

• Montering på tippvagn
• Montering direkt på fordonets chassi
• Montering på ramen
• Montering på släpvagn
• Montering på fordon med kroklyft

Om fordonet saknar hydraulsystem kan SOLID 
C-spridaren drivas med det mycket tillförlitliga, 
dieseldrivna hydraulaggregatet som finns som extra 
tillbehör. Med denna lösning är spridaren fristående 
från fordonet och kan snabbt och enkelt flyttas till ett 
annat fordon med tillräcklig kapacitet. Det finns även en 
specialversion där det dieseldrivna hydraulaggregatet 
som är monterat på spridaren dessutom kan användas 
för drivning av front- eller sidoplogen.

Fordon med inbyggt hydraulsystem Fordon utan inbyggt hydraulsystem



Intuitiva och avancerade styrenheter

Alla RASCO-spridare styrs med EPOS-styrenheter. EPOS-
styrenheterna har utvecklats av engagerade RASCO-
experter i samarbete med användare och har blivit en 
marknadsledande lösning för styrning och övervakning av 
spridningen. EPOS-styrenheterna baseras på den kunskap 
och expertis som RASCO har förvärvat under ett kvarts 
sekel med verksamhet på drygt 40 marknader. Resultatet 
är intuitiva och användarvänliga styrenheter som utvecklats 
för att styra spridaren utan att föraren behöver släppa 
vägen med blicken. SOLID C-spridarna kan styras med 
styrenheterna EPOS 10 och EPOS 30. Med EPOS 10 kan 
du styra alla spridarfunktioner och med EPOS 30 får du 
dessutom trådlös anslutning, automatisk, GPS-baserad 
spridning, navigation och styrning av front- och sidoplog. 
En mycket exakt överensstämmelse med förinställda 
parametrar uppnås genom att återkopplingssystemet är 
anslutet till spridarens styrsystem samtidigt som det enkla 
och snabba kalibreringssystemet säkerställer noggrann 
spridning av olika materialtyper.

STYRNING AV SOLID C-SPRIDARE

Geolokalisering och navigering 
vid vinterväghållning

Navigation och geolokalisering av fordon 
är standardfunktioner som i första hand 
används för enklare och snabbare navigering 
på vägarna. Inom vinterväghållningen kan 
de användas för att upprätthålla ett smidigt 
trafikflöde på ett snabbare, enklare och mer 
tillförlitligt sätt. De rutter som används för 
vinterväghållningen behöver bara registreras 
en gång. Därefter läggs spridningsparametrar 
in i de registrerade ruttsegmenten. Sedan 
behöver förarna bara följa navigationssystemets 
instruktioner. Med styrenheten EPOS 30 justeras 
spridningsparametrarna automatiskt på basis  
av de förinställda parametrarna.

EPOS 10 30

Styrning av spridningsmängd och -bredd

Torrspridning

Våtspridning

Vätskespridning

Körningsanpassad spridning

Justering av spridningsmönstrets asymmetri

Styrning av spridningen med 
återkopplingssystem

Separat justering av vänster och höger 
spridningsbredd

Värmekamera

Automatisk spridning baserad på GPS-
lokalisering och förinställda rutter

Karta i anslutet och frånkopplat läge 

Anslutning via Bluetooth och WiFi 

Kompatibilitet med ytterligare styrenheter  
(till exempel för front-/sidoplog)



Aktuell spridarposition, spridningsparametrarnas 
inställningar, arbetstimmar och historik över rörelser och 
användning är information som alltid bör finnas tillgänglig. 
RASCOs spridare är anpassade för anslutning till 
övervaknings- och spårningssystem.

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 möjliga besparingar. Loggar 
som inte kan ändras håller användaren ansvarsfri 
genom att visa tydlig information om alla åtgärder som 
har vidtagits 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 standard i 
nästan alla länder världen över.

Appen som samlar in informationen är molnbaserad och 
underhålls av RASCOs experter. Detta minskar både 
driftskostnaderna och användarnas behov av att utföra 
systemunderhåll. 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).

Övervaka vintervagnparken i realtid

STYRNING, ÖVERVAKNING OCH OPTIMERING
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Modell

Kapasitet  [m³] L1 - Monteringlengde

Tørrstoffbeholder Sidetanker for væske Fronttanker for væske 1 tank foran 2 tanker foran 3 tanker foran

m L L mm mm mm

TEKNISKE EGENSKAPER 

VALG AV SPREDERUTSTYR 

Kolodvorska 120b
HR - 48361 Kalinovac
CROATIA

+385 48 883 112 RascoCompany RascoTV

Rasco_company RASCO d.o.o.

RASCO forbeholder seg retten til å endre produktenes egenskaper og spesifikasjoner uten ytterligere 
forvarsel.  Innholdet er kun ment som informasjon og skal ikke brukes til andre formål.

• Transportørsystem 
• Nett og presenninger 
• Kantbeskyttelse mot fylling 
• Tilgangsplattformer 
• Sikkerhetsgjerder
• Arbeidslys og roterende lys

• Spinnere for spredning av tørr, våt og 
flytende materiale: A) 2 ÷ 9 m / 3 ÷ 12 m 
(tørt), B) 1 ÷ 6 m / 2 ÷ 9 m (flytende) 

• System for montering på kjøretøy 
• Parkeringsbein
• Grafisk merking

• Væskepumper med forskjellig kapasitet
• Rampe med dyser for væskespredning 
• Styreenheter, sensorer, kameraer og 
motorer som automatiserer sprederen
• Farge etter kundens valg
• Understellsbeskyttelse mot 
spredningsmaterialer

•  Forskjellige kombinasjoner av 
væsketanker
•  ARMS system 
•  Flere alternativer for sprederdrift 
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TEKNISKA EGENSKAPER

VAL AV SPRIDARUTRUSTNING

• Transportörsystem
• Nät och presenningar
• Kantskydd för påfyllning
• Arbetsplattformar
• Säkerhetsstängsel
• Arbetslampor och roterande 
varningslampa
• Spridartallrikar för spridning av torrt, 
vått och flytande material: A) 2–9 m 
/ 3–12 m (torrt), B) 1–6 m / 2–9 m 
(flytande)

• System för montering på fordon
• Parkeringsben
• Grafisk märkning
• Vätskepumpar med varierande   
  kapacitet
• Ramper med dysor för      
  vätskespridning
• Styrdon, sensorer, kameror        
   och motorer som automatiserar  
   spridaren
 • Färg enligt kundens val

• Underredsskydd mot
  spridningsmaterial
• Olika kombinationer av
  vätsketankar
• ARMS-system
• Flera alternativ för drivning 
  av spridare

m 3 L L mm mm mm

3.5 3.5

1840

2000 (1x)

4000 (2x)

6000 (3x)

4220 4910 5600

4.0 4.0

5.0 5.0

6.0 6.0

7.0 7.0

4.0 4.0

2300 4720 5410 6100
5.0 5.0

6.0 6.0

7.0 7.0

6.0 6.0

2650 5220 5910 6600
7.0 7.0

8.0 8.0

9.0 9.0

6.0 6.0

3000 5720 6410 7100
7.0 7.0

8.0 8.0

9.0 9.0

8.0 8.0

3680 6520 7210 7900

9.0 9.0

10.0 10.0

11.0 11.0

12.0 12.0

Modell Behållare för torrmaterial Sidotankar för vätska Fronttankar för vätska 1 tank fram 2 tankar fram 3 tankar fram

L1 – MonteringslängdKapacitet [m³]


