
Pomocí strojů pro zimní posyp doporučujeme rozmetat jen 
suchou a jemnou posypovou sůl!

Řídicí modul 5.4 1

Změna rozmetaného množství  za provozu (ručně 
nebo automaticky) se snížením rychlosti prostřednictvím 
sensoriky (k dostání jako příslušenství)

Změna pracovního záběru  za jízdy

Elektrické ovládání ze sedadla řidiče

Dopravní šnek    pro přesné dávkování a   seřizování místa 
dopadu pro přizpůsobení rozptylového obrazce 1

Výhody pro Vás

Důležité upozornění 

1 sériová výbava jen u rozmetadla pro zimní posyp WD 100 M3 a WD 250 M2

Zimní posyp
Pro zimu bez smyku

®  
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Pomocí snímače rychlosti (použitelný jen 
s řídicím modulem 5.4) se udržuje stále 
konstantní aplikované množství na metr 
čtverečný i při kolísající rychlosti.

Radarový snímač Snímač kola 7pólový signální kabel Snímač GPSa

WD 40 m2

malé elektrické rozmetadlo pro hobby a soukromé použití

Malé rozmetadlo WD 40 M2 je koncipováno k použití pro soukromé a hobby 
uživatele. Rozmetací zařízení z oceli s trojnásobnou povrchovou úpravou 
je ideální pro rozmetání soli a odmrazovacích prostředků na chodnících, 
parkovištích a jiných malých plochách v soukromém sektoru.

Pracovní záběr  ............................................................................................... 1 až 5 m
Rozměry (V x Š x H) ............................................................................60 x 45 x 60 cm
Zásobník  .................................................................40 litrů (odpovídá asi 50 kg soli)
Vlastní hmotnost  ................................................................................................ 23 kg
Výkonové údaje  ......................................................................................... 12 V / 30 A

Může se používat s traktory, komunálními traktory, malotraktory, výkonnými 
čtyřkolkami (ATV) nebo terénními vozidly.

WD 250 m2

profesionální zařízení pro zimní posyp

Se zařízením pro zimní posyp WD  250  M2 s dávkovací jednotkou z ušlechtilé 
oceli je posyp chodníků, parkovišť a ulic snadný a rychlý. Řízení celého procesu 
rozmetání prostřednictvím řídicího modulu 5.4 umožňuje z místa řidiče měnit za 
jízdy jak rozmetané množství, tak i pracovní záběr.

Pracovní záběr  ............................................................................................... 1 až 6 m
Rozměry (V x Š x H) ..........................................................................115 x 78 x 90 cm
Zásobník  ............................................................ 250 litrů (odpovídá asi 280 kg soli)
Vlastní hmotnost  ................................................................................................ 68 kg
Max. rozmetané množství ........................................................17 kg soli za minutu
Výkonové údaje  ......................................................................................... 12 V / 30 A
Tříbodový závěs  ........................................................................................... kat. 1 a 2

Použití je možné s traktory a terénními vozidly s ložnou plochou.

WD 100 m 3

profesionální rozmetání soli - přesně a snadno

Rozmetadlo WD 100 M3 s objemem zásobníku 105 l je díky dávkovací jednotce 
z ušlechtilé oceli a robustní konstrukci spolehlivý pracovní stroj k použití pro 
profesionální zimní posyp. Plně elektronické řízení celého procesu rozmetání 
prostřednictvím řídicího modulu 5.4 umožňuje z místa řidiče měnit za jízdy jak 
rozmetané množství, tak i pracovní záběr.

Pracovní záběr  ............................................................................................... 1 až 6 m
Rozměry (V x Š x H) ..........................................................................100 x 50 x 80 cm
Zásobník  ......................................................105 litrů (odpovídá asi 120 kg soli)
Vlastní hmotnost  ................................................................................................ 50 kg
Max. rozmetané množství ........................................................17 kg soli za minutu
Výkonové údaje  ......................................................................................... 12 V / 30 A

Použití je možné s traktory, pick-upy, valníky a terénními vozidly.

Seřizování místa dopadu 
(úprava rozptylového 
obrazce)

Uchycení na tříbodový 
závěs

Seřizování místa dopadu 
(úprava rozptylového 
obrazce)
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