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Työleveys 2-10 m
Määrän säätö g/m2

Yleisimmät materiaalit
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Maksimi joustavuutta 
– DS-lautashiekoittimet
Joustavaa liukkauden torjuntaa
Trejon Optimal -lautashiekoittimet on varustettu sekoitusrullalla, syöttöruuvilla ja 
levityslautasella, joka levittää materiaalin tasaisesti halutulle alueelle jopa 10 metrin 
leveydelle. Levitysleveyttä ja lautasen kierroksia voidaan portaattomasti ja yksilöllisesti 
säätää. Kun kuljettaja pysähtyy liikennevaloissa jne., hydraulinen suljin sulkeutuu ja 
materiaalia säästyy. 

Tästä on lukuisia taloudellisia etuja: tuottavuus paranee, ajoaika pienenee ja materiaalin 
käyttö vähenee - taloudellinen ja ympäristöystävällinen.

Parempi käyttömukavuus ammattimaiselle käyttäjälle
DS1200-1700 perusmalli on varustettu mekaanisella käytöllä, jossa levitysmäärää ja 
levitysleveyttä ja -suuntaa voidaan portaattomasti säätää hiekoittimen takana olevan 
proportionaalisen ohjausyksikön kahdella vivulla. Kaksi järjestelmää on saatavana 
lisävarusteena käyttömukavuuden lisäämiseksi. 

Trejon Optimal Control-Eco Valitsemalla "Control-Eco" -järjestemän voit ohjata käyttöä 
ohjaamossa olevalla ohjausyksiköllä. Tämä lisää käyttömukavuutta.

Trejon Optimal Control-Plus
"Control-Plus" on sähköinen ajamiseen perustuva ohjausjärjestelmä, jota hallitaan  
käyttäjäystävällisen terminaalin avulla. Tässä järjestelmässä levitysmäärä  voidaan 
asettaa automaattisesti  koneen nopeuden mukaan säätyväksi. Kaikki asetukset voidaan 
tehdä terminaalia/monitoria käyttämällä kuljettajan istuimelta. Käytön aikana ja sen 
jälkeen kuljettaja saa aina tiedon levitysmäärästä, ajomatkasta ja alueesta. 
Nopeussignaali voidaan välittää DIN-liittimen välityksellä traktorista. Lisävarusteena 
voidaan asentaa GPS-antenni signaalin vastaanottamiseen. DS2500-mallissa Control-Plus 
on vakiovaruste.

Mekaaninen ohjain 
kahdella käsisäätimellä.

Trejon Optimal 
Control-Eco, 12V.

Trejon Optimal 
Control-Plus, 12V.
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OMINAISUUDET

 Bucher ja Danfoss hydrauliikka.
 Pinnan hiekkapuhallus,

sinkkipohjamaali ja kaksinkertainen
pulverimaalaus antavat pitkäaikaisen
kestävyyden.

 Levityslautanen ja hydraulinen
suljin on tehty ruostumattomasta
teräksestä.

 Monipuolinen – hiekoittimella
voidaan tehdä levitys nopeasti sekä
jalkakäytävillä että isommilla
alueilla.

 Hydraulinen levityskuvion säätö on
saatavana lisävarusteena.

3-pistekytkentä on integroitu takalaitaan
DS1200-1700 -malleissa. DS2500-mallissa on
integroitu Volvo BM kytkentärunko.

Trejon Optimal DS1400.

Valot ja suojapeite on saatavana 
lisävarusteena kaikkiin malleihin.

Täydennä  
hydraulisella 
työntövarrella, niin 
hiekoittimen 
itsekuormaus on 
mahdollista 
3-piste kytkentää 
käyttämällä.

Portaaton levitysleveyden 
säätö 2-10 metriä. 

Levityskuvio voidaan säätää, jotta 
vältetään vaurioittamasta pysäköityjä 
autoja jne. Mekaaninen säätö vipua 
käyttämällä on vakio ja hydraulinen 
lisävarusteena. (vakio DS2500-mallissa)

Turvasäleikkö on vakiovaruste 
kaikissa lautaslevittimissä.
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Tekniset tiedot 
– DS-lautashiekoittimet

Control-Plus tekee hiekoittimestasi 
tehokkaamman ja lisää käyttömukavuutta. Se 
näyttää kaikki tarpeelliset tiedot ja säätyy 
ajamisen tietoihin perustuen, jossa levitysmäärä 
voidaan säätää suhteessa traktorin nopeuteen. 
Ohjausyksikkö kytketään traktorin DIN-liittimen 
välityksellä tai vaihtoehtona GPS-
nopeussensorilla. 

COSMOS I

Tekniset tiedot

Malli DS1200 DS1600 DS1700 DS1700BM

Ohjausjärjestelmä, 
Vakio/lisävaruste

Mekaaninen// 
Control-Eco/Plus*

Mekaaninen//
Control-Eco/Plus*

Mekaaninen// 
Control-Eco/Plus*

Portaaton levitysleveys 2-10 m 2-10 m 2-10 m 2-10 m

Kytkentä** 3-piste Kat. II 3-piste Kat. II 3-piste Kat. II Volvo-BM

Levityskuvion säätö*** Mekaaninen Mekaaninen Mekaaninen Mekaaninen

Tilavuus 1200 l 1400 l 1700 l 1700 l

Leveys 184 cm 210 cm 240 cm 240 cm

Korkeus 147 cm 147 cm 147 cm 147 cm

Paino 570 kg 825 kg 860 kg 860 kg

Öljy, korkeampi virtaus 40-65 l/min**** 40-65 l/min**** 40-65 l/min**** 40-120 l/min

Hydrauliikan liittimet 1 2-toiminen 1 2-toiminen 1 2-toiminen 1 2-toiminen

*) Ota yhteys myyjään, jos koneessa ei ole 12 V pistoketta.
**) 2-toiminen hydrauliikan liitin sisältyy itsekuormaukseen.
***) Kun valitset hydraulisen levityskuvion säädön, siihen sisältyy 2-toiminen hydrauliikan liitin. 

Lisävarusteet

15-4-01000 Control-Plus -järjestelmä - monitori/ohjausyksikkö sis. asennusosat, ajoon 
pohjautuvan järjestelmän ja DIN-liittimen koneeseen.

10153-1001 Control-Eco -järjestelmä - monitori/ohjausyksikkö sis. asennusosat, 
sähköinen levitysmäärän ja levitysleveyden säätö.  

90-02371 GPS-nopeussensori. Antaa nopeussignaalin, jos ei ole 7-nap. DIN liitintä 12 V.

320344 Hydraulinen levityskuvion säätö, DS1200-1700. Aiemmin 32282.

320114 Välitysvipu, DS1200-1700.

320132 Hydraulinen työntövarsi itsekuormaukseen, DS1200-1700. Pit. 590-860 mm.

320106 Pysäköintivalot - asennussarja

320275 Valot liikenteeseen - asennussarja

111581 Suojapeite DS1200.

320172 Suojapeite DS1400.

Suojapeite DS1700.

Lautanen ja levitysosat ovat 
ruostumatonta terästä. Lautasen 
nopeutta voidaan säätää 
portaattomasti. 

DS2500

Control Plus*

2-10 m

Volvo-BM

Hydraulinen

2500 l

240 cm

145 cm

1100 kg

40-120 l/min

2 2-toimista

Mekaaninen// 
Control-Eco/Plus*

320131

320176

21757

2019006

Suojapeite DS2500.

Leveämpi keskilevy ajattaessa hienoa suolaa

Elektroninen levitysluukun lukitus, vaatii Control Plus -ohjausyksikön.




