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Per a escampar materials a granel amb tractor sobre paviments, carreteres, carrers i on es 
requereix una càrrega autònoma i contínua, la solució és, sens dubte, un escampador de 
sal OS o FOCA Màquines robustes i resistents a la corrosió que provoquen els fundents.

PUNTS FORTS:
- Escampadors robustos i de fàcil ús.
- Tractats amb pintura anticorrosiva
- Diferents sistemes de distribució
- Autocarregador.
- El funcionament des de l’interior de la cabina del tractor.

CARACTERÍSTIQUES ESCAMPADOR OS

L’escampador de sal suspès OS és el resultat de l’experiència de la nostra empresa en el 
sector de l’escampat dels fundents adquirida al llarg dels anys. La simplicitat i la funcio-
nalitat són els senyals d’identitat que distingeixen a aquesta màquina, ja que les opera-
cions es poden realitzar directament des de la cabina del tractor.
La posició de càrrega es pot obtenir mitjançant un cilindre hidràulic que permet la rota-
ció de la màquina, així com la tremuja pot carregar la sal directament de la pila. Des-
prés de retornar la màquina a la posició de treball vertical, un dels motors hidràulics 
permeten al remenador en espiral remogui la sal, permetent una caiguda homogènia 
sobre el disc.
L’altre motor hidràulic permet la rotació del disc esparcidor. La màquina està equipada 
amb dues reguladors velocitat: el primer ajusta la velocitat de l’agitador giratori i el se-
gon ajusta la velocitat del disc esparcidor.

MODEL CAPACITAT
(m3)

LLARG
(mm)

AMPLE DE 
TREBALL 

(mm)

PES
(kg)

OS-1200 1,2 1.500 3.400 420

CARACTERÍSTIQUES ESCAMPADOR FOCA

L’escampador de sal suspès FOCA és el resultat de l’experiència de la nostra empresa 
en el sector de l’escampat dels fundentes adquirida al llarg dels anys. La simplicitat i la 
funcionalitat són els senyals d’identitat que distingeixen a aquesta màquina, ja que les 
operacions es poden realitzar directament des de la cabina del tractor.
La posició de càrrega es pot obté a través d’un cilindre hidràulic que permet la rotació 
de la màquina, de manera que la tremuja pot carregar sal directament del munt.
Després d’haver-ho retornat a la posició de treball vertical, els motors hidràulic 
permeten al remenador que barregi la sal i sigui una solució homogènia. En el costat 
extern de la tremuja d’acer hi ha uns tensors que tibats per un palanca, ajusten
la quantitat de sal o sorra que s’escamparà. 
El esparcidor FOCA conté un corró de trituració i criba.

MODEL CAPACITAT
(m3)

LLARG
(mm)

AMPLE
(mm)

AMPLE DE 
TREBALL 

(mm)

PES
(kg)

FOCA-110 0,58 1.450 1.200 1.100 250
FOCA-160 0,78 1.850 1.200 1.600 320
FOCA-200 0,98 2.250 1.200 2.000 480
FOCA-230 1,1 2.500 1.200 2.300 565


