
Maskinen monteres fremme eller bak på de fleste kjørtøy.
Oljebehov 40 l/min, trykk 140 bar.
Tilkopling styrestrøm 24VDC (uttak sigarettenner).

Maskinen setter alle typer stikker. Ingen omstilling kreves.
Stikkediametere fra 10-40 mm, stikkelengder fra 1.5-4m.
Settedybde 30cm, regulerbar hellning.
Kapasitet ca. 100-150 stikker/time
Telleverk med nullstilling, samt lagring av 7 dager.

Maskinen tar opp alle typer stikker. Ingen omstilling ved 
forskjellige diametere eller lengder. Kapasitet ca. 250-300stikker/time

Stickset 500 har samme styresystem som vår eldre
modell Stickset har. På en tuchscreen operer en hele 
maskinen, får feilmeldinger, og innstillinger.

Vår servicebuss blir i sesongene å finne på skandinaviske
veger. Vi tilbyr årlig serviceavtale med sjekk av maskin
og supplering av reservedeler.
Stickset 500 leveres med 1 års garanti, 1 dags igangkjøring
og opplæring av personell.

Varselpanel
Effektiv varsling
Enkel montering
Vekselblinkende 
lamper
Sammenleggbart.

Teleborer.
Automatisk og effektiv
setting av snøstikker i
frosset mark.
Enkel montering.
Effektiv boring.

Reservedelskasse.
Holder orden på 
reservedelene og,
inneholder de viktigste
reservedelene som skal
til for å korte ned
stop tid.stop tid.

Montering

Setting

Opptak

Service

Ekstrautstyr.

Styring

Stickset 500

Spesifikasjoner
Automatisk 

setting og opptak
av snøstikker



Montering

Setting

Setting av brøytestikker. Opptak av brøytestikker.

Stikkene plasseres 
i magasin.
Alle typer , tykkelser 
og lengder.

Gripekloen plukker 
ut stikken.

Trakten styrer spettet,
holder løsmasser og styrer
stikken sikkert ned i hullet.

Stampesylinder
presser masse mot
stikken og låser den
fast.

Dybdekontroll sikrer at 
stikken blir satt riktig.

Maskin klar til å plukke stikke.
Svingledd låses slik at armer
peker fremover.
Når stikke kommer mellom hjul
starter sekvens for plukking.

En guide monteres for å 
lette sikting mot stikke.

Maskinen bygges enkelt og 
raskt om til opptak. Ingen 
ekstrautstyr er nødvendig.

Maskin har tatt opp stikke
og plasserer den i magasinet.

Automatisk plukking kan
velges på skjermen. 
Maskin går da automatisk ned 
klar til å ta ny stikke straks den
har levert stikken i magasinet.
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