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Special Bredal produkter

SG-serien er liftophængte og bugserede sand- og
saltspredere, med en spredebredde fra 2 - 10 m.
Sprederen er 100% hydraulisk trukket. Sprederen
er monteret med 2 spredetallerkner, hvilket giver en
jævn mængde over hele spredebredden.
K-serien er den bugserede spredevogn, her monteret
med en kegleformet spredetallerken til spredning af
sand og salt. Kegleformen er udviklet for at undgå
skader på medtrafikanter.

Enkel, præcis
og driftsikker

12 m spredesnegl til spredning af pulver materialer. Sneglen er lavet i rustfrie materialer for længst
mulig holdbarhed, og minimum af vedligehold. Kan
monteres på K-modellerne, K105L og K135L.

K-serien kan ombygges til at sprede top- og turfdressings materialer. Til meget sandholdige blandinger
anbefales gummibelagte spredetallerkner.

Sandudlæggeren fra Bredal kan monteres på alle
K-modellerne, bruges i høj grad ved drænsarbejde,
foring omkring kabler og rørlægning. Er yderst materiale- og tidsbesparende.

Forskellige påbygningsenheder, Bredal leverer forskellige løsninger til påbygning på dumpere, lastbiler
og andre køretøjer. Denne påbygning leveres ofte
sammen med en eller flere af de andre produkter i
Bredals produktprogram.
De forskellige K-modeller kan også leveres i en isoleret udgave til transport af varm asfalt.
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Liftophængte gødningsspredere F2/F2W

Enkel

Kapacitet
Spredebredde
Kantspredning
Beholder

Præcis

Bugserede kalk og gødningsspredere K40 - K165

Driftsikker

1500 ltr. - 4000 ltr.
12 - 36 m
12 - 28 m eller 28 - 36 m
Rødmalet eller rustfri

Doseringen foregår på standardversionen via et mekanisk hjultræk, men kan også leveres med
GPS forberedt computerstyring eller ISOBUS løsning. Med et bundbånd i konstant bevægelse ved
spredning, opnår man en tvangsdosering målt i volumen, derved har man kun en doseringstabel
uanset gødningstype.
Spredningen sker ved princippet om 4 dobbelt overlap, hvor man med en høj hastighed på gødningskornet, og en lav udkastningsvinkel, sikrer en minimal vindfølsomhed.

Enkel

Kapacitet
Spredebredde, kalk
Spredebredde, gødning
Kantspredning
Beholder

Præcis

Driftsikker

2,5 - 20 m3
12 - 16 m
12 - 36 m
12 - 28 m eller 28 - 36 m
Rødmalet eller rustfri

Med hensyn til dosering og spredning, er det præcis det samme princip som på den liftophængte
F2 version (se modsatte side).
K-serien er en kombineret kalk og gødningsspreder, således skal der kun skiftes tallerkner og
nedløb, for at skifte fra kalk- til gødningsspredning.
Serien er udviklet med fokus på en høj driftsikkerhed, en enkel betjening, og et præcis spredebillede.

Den yderst præcise kantspredning, foregår ved en reduktion af hastigheden på den tallerken der
vender mod skel. Denne gearing sidder godt beskyttet under sprederen.

Bredal A/S . Nimvej 1 . 7120 Vejle Ø

www.bredal.com . info@bredal.com

