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Epoke  IGLOO S2300

WINTERMACH INES

Professionele opzet 
strooimachine 0,8 - 2,0 m3. 



Teneinde hoge en uniforme 

productstandaarden te behouden en te 

verzekeren is Epoke A/S door Lloyd’s 

register gecertifi ceerd voor:

• ISO 9001:2000

• TLF B-3 goedkeuring

• GS goedkeuring

• E1 goedkeuring

• RoHS directief

• WEEE directief
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De strooier is voorzien van 
een geprofi leerde transport-
band die de tank gelijkmatig 
leegmaakt.

De strooischijf en de uitloop 
zijn gemaakt van gelakt 
roestvrijstaal.

De EpoSet afstandsbediening 
wordt in de cabine geplaatst 
en stuurt de start/stop van het 
strooien aan, de strooibreedte, 
het oranje waarschuwingslicht 
en de werkverlichting.

IGLOO S2300 is voorzien van een breedte- en doserings-
compensatie en wordt aangestuurd met de EpoSet 
afstandsbediening. 

De strooier wordt aangedreven door het hydraulische systeem 
van het voertuig of een Honda benzinemotor. 

Trechterformaten van 0,8 - 2,0 m3 zijn leverbaar door een 
combinatie van basissilo’s en verlengframes, waardoor voor 
elk individueel voertuig een optimale silocapaciteit bepaald 
en toegepast kan worden. Het lage eigen gewicht en het lage 
zwaartepunt van de IGLOO maken deze ideaal voor installatie 
op kleine vrachtwagens en pick-up’s e.d.

De IGLOO-serie wordt gekarakteriseerd door de strakke lijnen van 
het ontwerp en de zeer praktische machinebehuizing. Dit maakt 
deze strooier zeer onderhouds- en servicevriendelijk waardoor de 
bedrijfskosten laag blijven. 

De basisinstelling voor de dosering wordt via de doseerschuif 
verricht. De transportband met profi el functioneert goed 
bij alle zouttypes en zorgt voor een stabiele en gelijkmatige 
materiaaltoevoer. 

De roestvast stalen of RVS strooischijf biedt een werkbreedte van 
1,5 tot 6 meter. Daardoor is de strooier geschikt voor inzet op 
fi etspaden, kleine wegen, parkeerplaatsen etc. 

De oppervlaktebehandeling van de IGLOO is gebaseerd op 
staalstralen,roestwering met een 2-componenten zinkprimer 
en een 2-componenten topcoating.

Opties:
• Natzoutinstallatie
• Benzinemotor
• Klapdak / rooster
• Roestvast stalen uitvoering

Functioneel ontwerp en kwaliteit

Scandinavische kwaliteit!
De barre winters in Scandinavie 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.


