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Industrials BV

PARTNERS FOR LIFE.

AUTOMATISERING
HIGH-TECH OPLOSSINGEN 
VOOR WINTERMACHINES

INDUSTR
IAL

EPOTHERM
TEMPERATUURGESTUURD STROOIEN
EpoTherm zorgt voor continue meting van de temperatuur 
van het wegdek. 
De computer van de strooier reageert onmiddellijk op temperatuur

veranderingen.  Daardoor wordt de strooihoeveelheid voortdurend automatisch 

aangepast aan de waargenomen veranderingen. Bij hogere temperaturen 

wordt de strooihoeveelheid verminderd, bij lagere temperaturen verhoogd. 

EpoTherm kan worden geïntegreerd met gpsgestuurd strooien (EpoSat).

BEDIENINGSKAST
Eenvoudig en logisch
De EpoMaster X1  is ontwikkeld in nauwe samenwerking met gebruikers, 

om te kunnen garanderen dat de nieuwe Epokeafstandsbediening zich 

gemakkelijk en logisch laat bedienen. Dit heeft geresulteerd in een 

zeer gebruiksvriendelijke bedieningskast met ergonomisch gunstige 

eigenschappen.

Verfijnde technologie
Het resultaat is een gloednieuwe afstandsbediening, 

gebaseerd op de nieuwste technologieën, waaronder 

een 7”kleurenscherm met touchscreen en een 

eenvoudig menusysteem. Tevens is er de mogelijkheid 

om instellingen aan te passen aan de wensen van de 

gebruiker.

Logische weergave
Het beeldscherm geeft de bestuurder informatie middels een 

logische en gebruiksvriendelijke weergave. In het kader van 

optimale verkeersveiligheid werkt de afstandsbediening met 

sneltoetsen en eenvoudig te bedienen draaiknoppen.

Handige functies
Tevens is de EpoMaster X1 ingericht met functies die ondersteunen bij 

een veilige instelling van de strooibreedte, symmetrie van het strooibeeld 

en hoeveelheid gestrooid materiaal. Zo ook een aantal helpfuncties, zoals 

zijwindcorrectie en een boostfunctie.

Voordelen van EpoTherm

•  Automatische aanpassing van de strooihoeveelheid, de bestuurder kan 

zich op het besturen van de wagen concentreren

•  Snellere en frequentere aanpassing van de strooihoeveelheid vergeleken 

met handmatiggeregeld strooien

•  Efficiënter verbruik van zout, minder kosten en minder schade aan het 

milieu

•  Toename van strooihoeveelheid indien nodig, waardoor de 

verkeersveiligheid toeneemt

•   Eenvoudige bediening middels de afstandsbediening in de cabine

Teneinde hoge en uniforme productstandaarden te behouden en te verzekeren is Epoke A/S door Lloyd’s register gecertificeerd voor: 
• ISO 9001:2000 • E1 goedkeuring
• TLF B3 goedkeuring • RoHS directief
• Gs goedkeuring  • WEEE directief

EPOMASTER X1

Voordelen van EpoMaster X1

• Eenvoudige en logische bediening

• Draaiknoppen met intuïtieve bediening voor meer verkeersveiligheid

• Zijwindcorrectie

• 7”kleuren touchscreen, dat zelfs met werkhandschoenen bediend kan worden

• Water en stofafstotend volgens beschermingsklasse IP64

• Geheugenknoppen met pictogrammen

• Boostfunctie

• Logische en gebruiksvriendelijke informatieweergave op het beeldscherm



GPS-GESTUURD STROOIEN
Met EpoSat de wegen altijd optimaal gestrooid
De Epokeoplossing voor gpsgestuurd strooien, is van het hoogste niveau. Vele jaren van ontwikkeling hebben geresulteerd in een 

volledig nieuwe en verbeterde versie van de EpoSat. Het is een professioneel gebruiksvriendelijk product met een hoge 

nauwkeurigheid evenals stabiliteit en resulteert in consequente gladheidsbestrijding.

Nauwkeurig werken en een betere werkomgeving voor de bestuurder
De EpoSat is bedoeld om door middel van gps (Global Positioning System) de strooier automatisch in te stellen, afhankelijk van de 

positie van de strooier op de route. Met EpoSat wordt het strooien door de strooicomputer geregeld, zonder tussenkomst van de 

bestuurder. De bestuurder kan zich concentreren op het besturen van het voertuig en dus op het verkeer. Het systeem kan 

(optioneel) worden uitgerust met EpoNav X1, welke met behulp van de navigatiekaart de bestuurder over de route begeleidt.

Lagere kosten en minder schadelijk voor het milieu
EpoSat kan de strooihoeveelheid variëren, zodat deze altijd optimaal is ten opzichte van de actuele weers en wegomstandigheden. 

Dit zorgt voor een nauwkeurige dosering, resulterend in lagere kosten, positieve uitwerking voor het milieu en een hoger 

veiligheidsniveau.

Handige functies
Het systeem kan middels een druk op de knop op standby worden gezet en de bestuurder kan op elk moment overschakelen op 

handmatige strooiregeling. Als de bestuurder de route moet verlaten, bijvoorbeeld vanwege een verkeersongeval, onthoudt de 

pauzefunctie de meest recente positie.

Route eenvoudig te bewerken 
De routebeheerder kan met behulp van de EpoSatsoftware routes bewerken en instellingen wijzigen. Met behulp van de software 

is knippen, kopiëren en invoegen van spraakberichten en toevoegen van ‘tussenbestemmingen’ mogelijk. Een route kan worden 

uitgebreid of gewijzigd zonder dat een nieuwe route hoeft te worden opgenomen. De vastgelegde routes worden weer overgebracht 

naar de computer van de strooier en kunnen vervolgens door de bestuurder gebruikt worden voor automatisch strooien.

ROUTENAVIGATIE 
Wegen altijd optimaal ijsvrij

Het werk van de bestuurder kan verder worden vergemakkelijkt door het gebruik van de functie EpoNav X1 routenavigatie. EpoNav X1 

routenavigatie omvat een navigatiesysteem die in de cabine kan worden gemonteerd. De route wordt op een kaart weergegeven, via 

pijlen en spraakberichten informeert de navigatiebox de bestuurder over de rijrichting en welke route moet worden gevolgd.

EPOSAT 

Voordelen van EpoTrack

• Gegevensverzameling en verslaglegging van verrichte werkzaamheden

• Overzicht waar strooiers zich bevinden 

•  Waarschuwingen mogelijk voor bijv. onderhoud, het betreden van een 

begrenst gebied en snelheidsovertredingen 

• Maakt gebruik van internet

• Livetime ondersteuning

“Een strooiroute van 40 km houdt doorgaans tussen 100  
en 200 aanpassingen qua strooi-instellingen in.  

EpoSat voorkomt menselijke fouten, verbetert de 
verkeersveiligheid en zorgt ervoor dat de route telkens 

exact wordt herhaald.”

Voordelen van de EpoNav X1

• 7inch ‘kleuren touchscreen’navigatiebox wijst de bestuurder de weg 

• Verbetering van de verkeersveiligheid

• Verbeterde werkomgeving voor de bestuurders

• De pauzefunctie onthoudt de laatst ingenomen positie

• Ook bestuurders die niet bekend zijn met de route, kunnen snel de werkzaamheden overnemen

EPONAV X1 EPOTRACK
VERZAMELING VAN GEGEVENS EN REGISTRATIE 
VAN UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

EpoTrack is een oplossing in 
gegevensverzameling, eenvoudig en 
gemakkelijk in gebruik
De eindgebruiker kan relevante documentatie verzamelen, 

gebaseerd op de uitgevoerde werkzaamheden. Met EpoTrack 

heeft u een volledig overzicht van de strooiers en gegevens, 

hetgeen een efficiënte werksituatie teweegbrengt.

EpoTrack kan op alle soorten voertuigen 
worden gemonteerd
EpoTrack is de gpsunit die wordt gebruikt voor het 

verzamelen van strooigegevens. Een wereldwijd systeem, 

ontwikkeld door Epoke, welke op alle soorten voertuigen 

gemonteerd kan worden.

Systeem werkt via internet
EpoTrack werkt via internet. Er hoeft geen software te worden 

geïnstalleerd of hardware te worden vervangen. De verkregen 

data is ook te downloaden voor een extern presentatie

programma.

Veiligheid
Alle gegevens worden 5 jaar lang opgeslagen op servers. 

Hierbij zijn voorzorgsmaatregelen tegen inbraak, systeem

crashes en cybercriminaliteit genomen. Er wordt automatisch 

dagelijks een backup gemaakt.
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