
Lösningen för de flesta arbetsförhållanden 
RASCO – SOLID

Spridare för torr- och våtspridning, utrustad 
med ströbehållare för fasta material med 
volymer på 0,85 till 12,0 m³ och sidotankar 
för flytande material med volymer på 480 
till 3 680 liter. Det perfekta valet under alla 
vinterförhållanden.

Fem olika transportörsystem gör det 
möjligt att montera en lösning som 
passar alla fordonstyper som används för 
vinterväghållning. Robust konstruktion 
och avancerade styrsystem garanterar en 
fördelaktig och kostnadseffektiv investering.



Redo för alla vinterförhållanden
Oavsett om du arbetar i snöoväder eller under milda 
vinterförhållanden, om du snöröjer breda motorvägar eller 
smala gångvägar, strör sand eller befuktat salt eller
har monterat spridaren på en lastbil eller ett litet 
nyttofordon – SOLID-spridarna uppfyller alla dina krav på 
en professionell spridare. Dessa är enastående robusta 
och hållbara spridare som klarar extremt stränga vintrar 
och löser alla utmaningar du ställs inför vintertid.

SOLID-spridarna är avsedda för spridning av 
både torrt och flytande material. De fem valbara 
transportörsystemen garanterar optimal spridning 
oavsett materialets typ och mängd. Förutom att sprida 
torrt material kan SOLID-spridarna förses med ett 
befuktningssystem som blandar det torra materialet med 
natriumkloridlösningen. Spridning av befuktat material 
ger snabbare avisning och sänker förbrukningen av 
torrt material. Lägre saltförbrukning sänker kostnaderna 
för vinterväghållning och är dessutom bra för miljön. 
Dosering av material och alla övriga funktioner 

och driftsparametrar styrs via EPOS-styrenhetens 
manöverpanel. Spridaren kan monteras på alla fordon 
som används för vinterväghållning, dvs. på allt från 
lätta nyttofordon till traktorer och lastbilar. Den kan 
levereras med monteringslösningar för alla fordon och 
är därigenom mycket enkel att montera och demontera. 
Spridaren kan drivas via fordonets normala hydraulik eller 
LS hydraulik, ett dieseldrivet hydraulaggregat eller med 
ett femte hjul.

SOLID spridarna har små underhållsbehov. Enkelt 
förebyggande underhåll rekommenderas innan 
vintersäsongen börjar så att spridaren kan användas 
i flera månader utan mer service. De komponenter i 
spridaren som har mest kontakt med salt (botten, schakt 
och tallrik) är tillverkade av rostfritt stål. I kombination 
med en mycket bra ytbehandling som skyddar mot slitage 
och rost uppnås lång livslängd.

PROFESSIONELLA SOLID-SPRIDARE



VARFÖR SKA DU VÄLJA EN SOLID-SPRIDARE?

SOLID spridarna är det perfekta valet för 
vinterväghållning oavsett vägtyp, väderförhållanden och 
spridningsmaterialets typ.

Spridaren konfigureras med utgångspunkt i 
fordonets storlek och användningsområde samt 
spridningsmaterialets egenskaper.

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

De kan också utrustas med ett befuktningssystem som 
avisar underlaget snabbare och sänker förbrukningen 
av torrt material.

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

Dokumenterad tillförlitlighet, säkerhet, effektivitet och 
användarvänlighet samt enkel tillgång till reservdelar 
och användarstöd garanterar marknadens lägsta totala 
ägandekostnader.

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.

Anpassad för alla krav 
vid vinteranvändning

Marknadens lägsta totala 
ägandekostnad

Beprövad kvalitet och 
driftsäkerhet

Marknadens största urval 
av transportörsystem



Utrusta SOLID-spridaren med den 
transportör som passar dig bäst
SOLID-spridaren kan utrustas med ett av de fem transportörsystemen 
för spridning av torrt material. Vilket transportörsystem du väljer beror på 
vilka torrmaterial du använder och vad du föredrar.

SOLID L 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 
med en kraftfull kedjetransportör som 
förhindrar tunnlar, oavsett materialets 
egenskaper.

SOLID LLB är en unik lösning i form av en 
patenterad kedjetransportör som förenar de bästa 
egenskaperna hos alla transportörsystem på 
marknaden.

Den största fördelen med det här systemet är att 
det förhindrar att spridningsmaterial faller ned på 
fordonets chassi eller dumperflak.
Kedjan är robust och driftsäker.

Detta transportörsystem säkerställer en jämn 
materialfördelning och kontinuerlig fragmentering 
av torrmaterialet innan det matas fram till 
fördelningssystemet.

Kedja

Kedja med stängd botten

TRANSPORTÖRSYSTEM FÖR TORRMATERIAL



SOLID X är bästa valet för spridning av fint 
salt med låg fukthalt eller grus. SOLID X har 
en skruvtransportör för stor precision och hög 
effektivitet. Skruvtransportören har en inbyggd 
fragmenteringsmekanism som förhindrar att 
större klumpar matas fram till spridartallriken för 
spridning.

SOLID T-spridaren används för spridning av 
torrt material med låg eller måttlig fukthalt. För 
tillförlitlig spridning av mer krävande material med 
SOLID T används en transportör med gummiband 
som matar fram materialet. Bandets form ser till 
att materialet inte fastnar. I transportörsystemet 
ingår en klumpkross.

SOLID XX består av två skruvtransportörer. 
Det betyder att SOLID XX kan användas som 
spridare för ett eller två material för torrspridning. 
Om spridaren används med två material för 
torrspridning delas ströbehållaren in i två delar.

Skruvtransportör

Transportband

Dubbla skruvtransportörer

MATERIAL FÖR SPRIDNING AV 
TORRT OCH VÅTT MATERIAL

Från våt sand till fint salt: SOLID 
kan användas med allt

Torrmaterialet för spridning väljs beroende 
på väderförhållanden, användarens 
preferenser och rättsliga krav på 
vägunderhållet. De vanligaste materialen 
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. Sanden 
är ofta våt med en hög halt av lera. Att 
sprida sådana material på ett effektivt sätt 
enligt föreskrivna parametrar kan vara en 
utmaning för alla spridare.

När salt används sker befuktningen av 
spridningsmaterialet genom att salt och en 
saltvattenlösning blandas för att förbättra 
avisningen av vägarna. Befuktat salt fastnar 
lättare på vägen och ger en snabbare och 
mer ihållande verkan.

SOLID-spridarna har utvecklats med hänsyn 
till egenskaperna hos alla material som 
används för torr- och våtspridning. 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.



Alla spridare behöver ett fordon
SOLID-spridarna kan monteras på i stort sett alla fordon som används för 
vinterväghållning. SOLID-spridaren monteras enkelt på fordonet och kan 
levereras med en rad olika monteringsalternativ:

Montering på dumperflak Montering direkt på fordonets chassi

Montering på ramen Montering på släpvagn

Montering på fordon 
med kroklyft

Montering på fordon 
med containerlyft

RASCO spridarsäkerhet

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

Spridarna monteras och 
demonteras snabbt och 
enkelt.

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 SPRIDARFÄSTEN



Lösning för fordon som saknar 
inbyggt hydraulsystem

SOLID-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. 

Vi har även en version där vi har förberett 
spridaren för båda typer av hydraulsystem.

Lösning för fordon som saknar inbyggt 
hydraulsystem. Systemet består av ett hjul som är 
monterat på spridaren och en hydraulpump.

Under körning driver det femte hjulet hydrauliken 
som i sin tur driver spridaren.

Om fordonet saknar hydraulsystem kan 
SOLID-spridaren drivas med det 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 hydraulaggregat dessutom kan 
användas för drivning av front- eller sidoplogen.

Fordon med inbyggt hydraulsystem Hydraulisk försörjning via ett femte hjul

Fordon utan hydraulsystem

DRIVNING AV SOLID-SPRIDARE



Intuitiva och avancerade 
manöverpaneler

Alla RASCO-spridare styrs via EPOS-styrenhetens 
manöverpanel.
RASCO-experternas engagerade utvecklingsarbete i 
samarbete med användare gör EPOS-styrenheterna 
till en ledande lösning 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 utvecklats för 
att styra spridaren utan att föraren behöver släppa 
vägen med blicken.

SOLID-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 
och navigation.

Parametrarna är mycket tillförlitliga, eftersom 
systemet med återkopplande anslutningar används 
tillsammans med spridarens ställdon samtidigt 
som det enkla och snabba kalibreringssystemet 
säkerställer en noggrann spridning av olika 
materialtyper.

SOLID SPRIDARSTYRNING



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 
kompletteras de registrerade rutterna med 
spridningsparametrar. Sedan behöver förarna 
bara följa navigationssystemets instruktioner. 
Spridningsparametrarna justeras automatiskt av 
styrenheten EPOS 30 på basis av de förinställda 
parametrarna.

Styrning av spridningsmängd och bredd

Torrspridning

Våtspridning

Vätskespridning

Körningsanpassad spridning

Justering av spridningsmönstrets asymmetri

Styrning av spridning med återkopplande anslutningar

Separat justering av vänster och höger spridningsbredd

Värmekamera

Automatisk spridning på basis av GPS-lokalisering och förinställda rutter

In- och urkopplad karta

Anslutning via Bluetooth och WiFi

30105EPOS



Övervaka vintervagnparken i realtid

Spridarens position, parameterinställningar, 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 
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).

STYRNING, ÖVERVAKNING OCH OPTIMERING



• Nät och presenningar
• Kantskydd för påfyllning
• Säkerhetsstängsel
• Arbetsplattformar
• Spridartallrikar för upp till 6, 9 eller 12 m 
• Olika monteringsalternativ
• Parkeringsben
• Styrdon, sensorer, kameror och motorer för spridarens automatiska funktioner
• ARMS-system 
• Flera alternativ för drivning av spridare
• Arbetslampor och roterande varningslampa
• Grafisk märkning
• Färg enligt kundens val

TEKNISKA EGENSKAPER

VAL AV SPRIDARUTRUSTNING

m 3 L

0.85 0,85 480

1.0 1,0

1.2 1,2

1.5 1,5

1.7 1,7 840

2.0 2,0 800

2.5 2,5 1000

3.0 3,0 1200

3.0 3,0 1240

1.8 1,8 -

2.2 2,2

2.5 2,5 1120

2.8 2,8

3500 3,5 - 7,0 1840

4000 4,0 - 7,0 2400

4500 6,0 - 9,0 2700

5000 6,0 - 9,0 3000

5800 8,0 - 12,0 3650

Modell

Skruv 
Dubbel skruv

Band
Kedja

Kedja med stängd botten (LLB)

Dubbel skruv

Band/kedja

Skruv

Skruv
Band

Transportörsystem

För stora fordon

För Unimog-fordon

För medelstora fordon

För små fordon

Tratt för torrt material Kapacitet i tank för flytande material



REDSKAPSSYSTEM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

AB Mähler & Söner Hotingsvägen 40, 880 51 Rossön
Tel 0624-512 350  |  Fax 0624-200 50  |  E-post info@mahlers.se
Webb www.mahlers.se  |  FB www.mahlers.se/facebook

Öka kapaciteten 365 dagar om året

Öka utnyttjandet av lastbilen. Röj snö och håll vägarna öppna med utrustning 
från Mählers. Våra redskap är byggda för att hålla säsong efter säsong och ökar 
kapaciteten sommar som vinter. Flexibla infästningar underlättar montering och 
plogbyte och parallellogrammet i System Mählers gör det möjligt att använda plogar 
för hjullastare på lastbilen. I sortimentet ingår även hyvelblad för lastbil och sidovinge, 
snöstopp, dikningsvinge och grussträngsspridare till väghyvlar.

Vill du ha mer information eller support? Välkommen att kontakta oss!


