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Forshaga Spreder og udlægger                2021 

 
Forshaga-sprederen spreder effektivt sand, grus eller salt og bruges hele året rundt til 
aktiviteter for skridsikkerhed, belægning og støvbindende. Maskinen har været på 
markedet i næsten 70 år og er gennem årene blevet en af de bedste maskiner på 
markedet - en optimal vejhåndteringsmaskine med mange anvendelser. 
 
Sandsprederen T10 er produceret i profileret stålplade til en beholder, der erstatter den 
almindelige bagelement. Selvom bilen forlænges med næsten en meter, kan 
sandsprederen stadig holde mere end et kubikmeter materiale, som kan spredes med 
flyderen i sænket stilling. Der er automatisk styring af mængde til udlæggeren. 
 
Som standard leveres vores sandspredere med automatisk styring af mængde og 
materiale til udlægger, udlæggerbånd, automatisk styring til asfalt kant, monteringskit 
mellem lad og T10-250 spreder, styringsenhed for automatisk styring og holder til styring. 
 
Maskinen styres helt trådløst fra en standard smartphone eller tablet med en downloadet 
app. Kontrol af start, stop og dosering styres nemt ved at berøre skærmen. App'en har et 
gennemtænkt menusystem, hvor programvalg og alle funktioner nemt styres direkte på 
skærmen.  
Maskinen har indbygget GPS Tracking. Dette fortæller GPS lokation og mængden der er 
udlagt, er inkl. første år. 
Programmet skal downloades via Forshagas hjemmeside. 
 
Support Edge Orientering 
Styring til asfaltkant, der tidligere krævede flere køretøjer, kan nu udføres med tilbehør til 
Forshaga sprederen. Kontrol af dette sker trådløst og automatisk fra spreders styreenhed. 
 

Forshaga Artikelnr. 

T20 – 250 Forshaga Spreder 24 V 
Automatisk styring af mængde til 
udlægger 

 
FORS19894 

FKL 16 Udlæggerbånd 24 V 
Automatisk styring af materiale- 
mængde og styring til asfaltkant 

 
FORS19522 

Monteringskit Forlængerstykke 
mellem lad og spreder 

FORS19246 

Styringsenhed smartphone FORS19735 

Holder til styring FORS19736 

Lader 12 til 24 V, 25 amp. FORS19504 

GPS visning, service aftale pr. år  

Montering på vores værksted 11 

Fragt 81 

 

 


