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verzekeren is Epoke A/S door Lloyd’s  

register gecertificeerd voor:

• ISO 9001:2000

• TLF B-3 goedkeuring

• GS goedkeuring

• E1 goedkeuring

• RoHS directief

• WEEE directief

Schuitemaker Industrial B.V.  |  Morsweg 18 - 7461 AG Rijssen - Holland  
 Tel.: +31 (0)548 - 51 41 25  |  www.sr-schuitemaker.nl

WINTERMACH INES

Epoke VLOEISTOF SPROEIEN
de techniek van de toekomst

Scandinavische kwaliteit!
De barre winters in Scandinavië zorgen er voor dat alle Epoke-producten uiterst robuust
en solide zijn gebouwd. Ze zijn immers berekend op zeer frequente en langdurige inzet,
tijdens de meest extreme omstandigheden. Dat vertaalt zich voor de Nederlandse situatie
naar oerdegelijke kwaliteit met een langere levensduur.

Nederlandse service!
Schuitemaker biedt wegbeheerders een uitgebreid, eigen netwerk voor 
service & onderhoud. Vanuit verschillende regio’s staan deskundige en goede opgeleide
servicemonteurs voor u klaar. Zij hebben de beschikking over volledige geoutilleerde
servicewagens en hebben ook essentiële onderdelen aan boord. Anders zijn
vervangende onderdelen snel beschikbaar vanuit het centrale onderdelenmagazijn
bij het Schuitemaker-hoofdkantoor in Rijssen.



Vloeistof sproeien:
Meer met minder
Vloeistof sproeien is sterk in opkomst. De voordelen zijn er dan ook naar.
Vloeistof sproeien betekent immers een stevige reductie op strooimateriaal.
Dankzij het nauwkeurig doseren is het bovendien mogelijk precies de goede
hoeveelheid materiaal te sproeien. Dat alleen al levert flinke kostenbesparingen op.
Maar ook het milieu profiteert: het zoutaandeel in het strooimateriaal ligt bij
vloeibaar sproeien veel lager. Tenslotte zullen weggebruikers u dankbaar zijn.
Onomstotelijk staat immers vast dat vloeistof effectiever is, sneller aan het
wegoppervlak hecht en nauwelijks verwaait. Dat maakt vloeistof sproeien
ook nog eens bij uitstek geschikt voor preventief gladheid bestrijden.
Overigens: vloeistof is in dit verband een oplossing van zout. (NaCl. of CaCl2).
Vloeistof kan tot maximaal -20 Cº gebruikt worden.

Van fietspad tot startbaan
Epoke/ Schuitemaker biedt een breed scala aan vloeistofsproeiers. Van fietspad tot
startbaan, voor lage- en voor hoge snelheid-voertuigen. Alle vloeistofsproeiers zijn
ook uitgerust met de befaamde en gepatenteerde Spatronic nozzels, die zorgen voor
een goede spreiding en uiterst nauwkeurig doseren.

Voordelen op een rij:
• werkt sneller dan droogzout of pekel
• blijft langer op de weg liggen
• heeft een langere dooiwerking
• milieuvriendelijker
• minder zoutverbruik (tot wel 50%)
• hogere rijsnelheid (tot 90 km/u)

Doordat vloeistof langer op de weg blijft liggen en een snellere en langere dooiwerking
heeft, is vloeistof ook uitermate geschikt voor gebieden waar weinig verkeersdrukte is.
Zout moet immers ‘ingereden’ worden alvorens de dooiwerking optreedt. Dat is bij
vloeistof veel minder nodig zodat het sneller effectief is. Vloeistof sproeien kan ook 
curatief, zelfs bij sneeuwval. Het is bij sneeuwval wel noodzakelijk sneeuw met een 
rolbezem of sneeuwploeg te verwijderen. Het is dan te adviseren tegelijk te strooien en 
sneeuw te verwijderen. Herhaling is bij sneeuwval belangrijk; zo vriest en koekt de sneeuw 
niet aan.
 

Virtus Mini Virtus AST

Nauwkeurig doseren
Bij vloeistof sproeien is de dosering van groot belang. De dosering is afhankelijk van de
wegdektemperatuur en de hoeveelheid water op het wegdek. Hoe lager de temperatuur
van het wegdek en hoe meer water op de weg, des te hoger de benodigde dosering.

•  Uitstekend geschikt
 voor preventie

•  100% wegbedekking,
 geen last van verwaaiing

•  Veel langere standtijd bij
 hoge verkeersintensiteit
 dan natzout

•  Zoutbesparing (tot 50%)

•  Hogere rijsnelheden
 mogelijk (tot 90 km/u)

•  Geschikt voor alle
 wegtypen

•  Sproeibreedte instelbaar
 per meter en tot wel
 11 meter

MEER met

MINDER:

de feiten



VIRTUS MINI
Vloeistofsproeiers 
van 700 tot 4.500 liter
De Schuitemaker Epoke VIRTUS MINI is een zeer compacte vloeistofsproeier.
Dat maakt de VIRTUS MINI daarmee uitermate geschikt voor het sproeien van 
straten, trottoirs, pleinen en winkelcentra binnen de bebouwde kom of stad. 
De toepassing van de VIRTUS MINI is universeel, want deze is namelijk prima te 
combineren met een trekker (in de trekhaak of hefinrichting), maar ook met 
diverse andere, multifunctionele voertuigen als opbouwmachine. Daarnaast zijn 
er verschillende mogelijkheden om de pomp van de VIRTUS MINI aan te drijven. 
Bijvoorbeeld met behulp van voertuighydrauliek, motor of de aftakas van de trekker. 
Daarnaast kan deze sproeier ook op een snelveer-aanhanger geplaatst worden.

Gedragen
Gedragen sproeiers voor de hefinrichting van de trekker met een inhoud
van 700 liter.

Getrokken
Getrokken sproeiers zijn voorzien van een onderstel met een inhoud
van 700 tot 4.500 liter. Ook leverbaar op een snelverkeer-aanhanger.

Opbouw
Opbouwsproeiers voor diverse multi-voertuigen met een inhoud 
van 700 tot 4.500 liter.

Om de VIRTUS MINI makkelijk met vloeistof te vullen,
is de vulaansluiting eenvoudig te bereiken en aan te sluiten.
Standaard is een goed afleesbare niveaumeter gemonteerd.

Optioneel kan elke VIRTUS MINI met een slanghaspel en spuitlans
worden uitgerust, waarmee snel en eenvoudig moeilijk bereikbare
plaatsen (zoals trappen) gesproeid kunnen worden.

De hoeveelheid vloeistof wordt aangepast aan de rijsnelheid,
zodat de ingestelde dosering altijd gelijk blijft. Op de Lykketronic 
bedieningskast stelt u eenvoudig de dosering en sproeibreedte vast. 
Met de optionele EpoMaster X1 bedieningskast krijgt u o.a. ook de 
mogelijkheid tot automatisch strooien (EpoSat).

VIRTUS MINI 
Vloeistofsproeiers tot 4.500 liter

Daarom VIRTUS MINI AST!
•  Preventief en curatief gladheid bestrijden
•  Milieuvriendelijke en zuinig sproeien 
•  Compacte bouwwijze
•  Nauwkeurige dosering, snelheidsafhankelijk
•  Eenvoudig in gebruik
•  Sproeibreedte van 100 tot 575 cm
•  Dosering van 10 tot 50 ml/m2
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Vulaansluiting en niveaumeter

Slanghaspel met spuitlans

EpoMaster X1 bedieningskast

Virtus Mini, 1.500 liter

Virtus Lift AST, 700 liter



VIRTUS
Vloeistofsproeiers van 
7.500 tot 17.500 liter

Sproeien met hoge snelheid
De VIRTUS AST is een volledig automatische, snelheidsonafhankelijke vloeistofsproeier.
Zowel de dosering als de sproeibreedte kunnen, afhankelijk van de rijsnelheid,
gecorrigeerd worden, zodat de bestuurder de aandacht volledig op route en verkeer kan
richten. De VIRTUS AST is leverbaar in diverse tankformaten: 7.500, 10.000, 12.500, 15.000 
en 17.500 liter. Dankzij de modulaire opbouw van de vloeistoftanks is stabiele verspreiding
verzekerd en treden nauwelijks zwaartepuntverschillen op het voertuig op. De duurzame 
vloeistoftanks zijn gemaakt van duurzaam, thermoplastisch materiaal dat uitstekend 
bestand is tegen extreme weersomstandigheden. De VIRTUS AST is ook een service-
vriendelijke machine, waarbij alle vitale componenten makkelijk te bereiken zijn,
zowel voor de chauffeur als voor service- en onderhoudsmedewerkers.

Breedte naar wens
Dankzij de combinatie van Spratronic jet- en fannozzles zijn sproeibreedtes mogelijk van 3
tot 11 meter en zelfs tot 14 meter (met een extra pomp). De sproeibreedte kan in stappen
van een meter worden aangepast en laat zich makkelijk corrigeren in het geval van 
bijvoorbeeld afritten en busbanen.

Snelheid tot 90 km/uur
De speciale Spratronic-nozzles maken vloeistof sproeien mogelijk tot snelheden tot
90 km/uur. Dat bespaart sowieso tijd, maar scheelt nog meer arbeidsuren omdat de
VIRTUS AST bijna dezelfde rijsnelheid kan hebben als het overige verkeer. Dus ook
de doorstroming wordt bij deze vorm van gladheidbestrijding nauwelijks belemmerd.

Overzicht van de mogelijkheden:
•  De VIRTUS is standaard voorzien van de luxe draadloze 
 EpoMaster X1 bediening, voor snelheidsafhankelijk sproeien
•  Sproeien met hoge snelheden, tot wel 90 km/uur
•  Modulaire bouwwijze
•  Ruime toegang tot de machinekamer
•  Twee membraampompen met een maximale 
 capaciteit van 500l/min
•  RoRo of haakarmopbouw

Daarom VIRTUS!
•  Preventief en curatief gladheid bestrijden
• Milieuvriendelijk en zuinig strooien
•  Nauwkeurige dosering, snelheidsonafhankelijk
•  Hoge rijsnelheid tot 90 km/u mogelijk
•  Inhoud van 7.500 tot zelfs 17.500 liter
•  Sproeibreedte tot 11 meter, 
 optioneel zelfs 14 meter mogelijk
 

Hydraulisch systeem:
•  SH voertuig hydraulisch
 systeem.
•  40 – 50 l/min. 170 bar bij
 60 km/u.
•  Max 75 l/min. kort.

Dieselmotor
•  SE – eigen dieselmotor.

SW – vijfde wiel (rijbaanwiel)
•  Een flexibele optie, die de
 strooier onafhankelijk maakt
 van het voertuig.
•  Een patent van Epoke A/S.

Naafaandrijving
•  Met eenvoudig gereedschap
 snel te monteren
•  Voertuig wordt ca. 20 cm
 breder

Aandrijfsystemen


