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Designprosess
Fra ideer... til faktiske løsninger
Utvikling av nye produkter har vært et avgjørende element i hele
vår historie.
Våre produkters natur er slik at de må være utformet for å kunne motstå
de mange utfordringene innen det urbane miljøet.
Vi forbedrer kontinuerlig vårt produktspekter og åpner opp markedet ved
å innføre unike produkter.
Gjennom samarbeid med vårt innovative designteam, ønsker vi å
tilby realiserbare løsninger, skreddersydd for dine behov.

Når det gjelder å sikre at ansatte, besøkende eller kunder beveger seg i et trygt miljø i
vintermånedene, kan du stole på Glasdon for å levere de riktige verktøyene.
Med mer enn 50 års erfaring i å levere vinterprodukter, kan du føle deg trygg på at du
kjøper fra en ledende leverandør i markedet. Vi leverer en rekke sandspredere som er
håndopererte eller slept, samt en rekke sand- og gruskasser for å passe inn i alle forskjellige
miljøer. Perfekt for å holde gatene og innganger snø- og isfri om vintermånedene.

Besøk vår nettside
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Sand- og
gruskasser

Glasdon sand- og gruskasser
kommer i forskjellige stiler og
størrelser, slik at vi er sikre på å ha
løsningen for deg. Når det gjelder
plassering av kasser, er de ideelle
for lokalisering ved inngangspartier,
offentlige gangveier, veier og
parkeringsplasser. Glasdon kan
også tilpasse kassene ved å
inkludere firmanavn, logo eller
budskap.
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Sand- og gruskasser

 Sandkasse Orbistor™ 800L
STANDARDUTSTYR
• Fremstilt i Durapol™-materiale
• Stor kapasitet på 800 liter
• Forsterket stålstang gjennom de
skjulte hengslene
• Sfærisk design uten svake hjørner
• Kanaler på dekselet for å avlede
overflødig vann
• Vinklet lokk maksimerer lagringsplass
• Stor og lav åpning som gjør
materialet lett tilgjengelig
• Dybde på forsiden for å enkelt åpne
lokket
• Kan løftes med en gaffeltruck

SPESIFIKASJONER
Volum: 800 liter eller 1 000 kg
Høyde: 992 mm
Diameter: 1 280 mm
Kapasitet: 1 000 kg sand eller salt (ca.
40 x 25 kg sekker)
Ca. Spredningsområde: 20 000 m2 @
50 g / m2
Farger: Gul, mørkegrønn, granittgrå

EKSTRAUTSTYR
• Festing for hengelås
• Kundtilpasning

 Sandkasse Slimline™ 160L
STANDARDUTSTYR
• Fremstilt i Durapol™-materiale
• Lokket kan åpnes 180 °
• Kanaler på dekselet for å avlede
overflødig vann
• Kan løftes med en gaffeltruck
• Stor åpning
• Lett vekt (når beholderen er tom), noe
som gjør det enkelt å installere av en
person

EKSTRAUTSTYR
• Festing for hengelås
• Kundtilpasning
• Dreneringshull
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SPESIFIKASJONER
Volum: 160 liter eller 208 kg
Bredde: 838 mm
Høyde: 750 mm
Dybde: 515 mm
Kapasitet: 208 kg sand eller salt (ca.
8 x 25 kg sekker)
Ca. Spredningsområde: 4 160 m2 @
50 g / m2
Farger: Gul, rød, mørkegrønn, beige,
granittgrå

STANDARDUTSTYR
• Dobbelte vegger på lokket for
utmerket styrke og værbeskyttelse
• Lokk som åpnes helt for minimal
belastning på hengslene
• Kanaler på dekselet for å avlede
overflødig vann
• Stor og lav åpning som gjør
materialet lett tilgjengelig
• Kan løftes med en gaffeltruck
• Konkav base med
stabilitetsfunksjoner
• Kan stables for oppbevaring –
opp til tre beholdere

Sand- og gruskasser

 Sandkasse Nestor™ 400L
SPESIFIKASJONER
Volum: 400 liter eller 540 kg
Bredde: 1 150 mm
Høyde: 950 mm
Dybde: 725 mm
Kapasitet: 540 kg sand eller salt (ca.
21 x 25 kg sekker)
Farger: Gul, mørkegrønn, granittgrå

EKSTRAUTSTYR
•
•
•
•

Lås med nøkkel
Festing for hengelås
Kundtilpasning
Festebolter

Stables for oppbevaring

 Sandkasse Nestor™ 90L
STANDARDUTSTYR
• Lokk som åpnes helt for minimal
belastning på hengslene
• Dobbelte vegger på lokket for
utmerket styrke og værbeskyttelse
• Lokket kan åpnes 180°
• Stor og lav åpning som gjør
materialet lett tilgjengelig
• Kanaler på dekselet for å avlede
overflødig vann
• Fordypning i bunnen tillater Nestor 90
at forflyttes med en handtruck
• Kan stables for oppbevaring - opp til
fem beholdere

SPESIFIKASJONER
Volum: 90 liter eller 125 kg
Bredde: 661 mm
Høyde: 624 mm
Dybde: 537 mm
Kapasitet: 125 kg sand eller salt
(ca. 4 x 25 kg sekker)
Farger: Gul, rød, mørkegrønn

www.glasdon.com
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Sand- og gruskasser

 Rollastor™ - sandkasse på
hjul med snøskuffe

STANDARDUTSTYR
• Produsert i robust polyetenplast
• Åpning foran som gjør det enkelt å få tak i innholdet og fordele sanden
eller grusen ut raskt
• Dessuten leveres med en praktisk snøskuffe Digga™ som festes på
selve kassen

SPESIFIKASJONER
Volum: 100 liter eller 132 kg
Bredde: 480 mm
Høyde: 945 mm
Dybde: 550 mm
Kapasitet: 132 kg sand eller salt (ca. 5 x 25 kg sekker)
Ca. Spredningsområde: 2 900 m2
Farg: Mørkegrå

M
 ultifunksjonelle beholdere

6

www.glasdon.com

Håndopererte
sandspredere
Glasdon produserer en rekke
håndopererte
sandspredere
som er ideell for spredning ved
innganger, gågater og fortau. På
samme måte som våre slepbare
sandspredere kan dere velge
mellom vanlig spredning eller
dryppspredning.

www.glasdon.com
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Håndopererte sandspredere
 Spreder Cruiser™ 300
STANDARDUTSTYR
• Ramme - stål med Armortec™-belegg
• 52 liters beholder - gul Durapol™
• Plastbeskyttelse over alle mekanismer
• Smal design - kommer gjennom en standard dør som er 760 mm bred
• Lett å tømme
• Ulike spredningsinnstillinger
• Massive dekk av dempende gummi
• Spredningsplate av plast, beskyttet av en stålramme
• Røringsmekanisme - Utformet for enkelt å spre både tørt og vått sand / salt
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SPESIFIKASJONER
Størrelse: Lengde: 1 235 mm x Bredde: 670 mm x Høyde: 950 mm
Påfyllingshøyde: 690 mm
Volum: 52 liter (holder ca. 2,5 x 25kg sekker)
Maks. nyttelast: 66 kg av fuktig salt
Vekt (uten last): 43 kg
Maksimal spredningsbredde: c
 a. 7,3 meter (basert på bruk av 74 kg
fuktig salt ved rask ganghastighet)

Stålramme foran, slik at beholderen kan tømmes
som en trillebør.

FUKTIG VEISAND

FUKTIG VEISALT

Langsom ganghastighet

3m

3,5m

Medium ganghastighet

5,5m

5,5m

Rask ganghastighet

7,3m

6,5m

OMTRENTLIG DEKNING FOR EN FULL BEHOLDER
gram/m2

Område m2

FUKTIG VEISAND

48

1 375

FUKTIG VEISALT

44

1 432

Spredningsplate av plast
Beskyttet av en stålramme.
Ulike spredningsinnstillinger

Smal design

Innkapslede mekanismer

Massive dekk

EKSTRAUTSTYR
Dekke

Håndopererte sandspredere

CA. SPREDNINGSOMRÅDE

LETT Å TØMME

For å gi ekstra beskyttelse hvis enheten
er lagret utendørs.
(Merk: sand eller salt skal aldri stå i sprederen
etter bruk og oppbevaring.)

Cruiser 300 er CE-merket i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EC

www.glasdon.com
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Slept

sandspredere
Glasdon produserer en rekke
slepbare sandspredere, og som
våre håndopererte spredere gir de
to ulike metoder for å strø på, men
de fleste av våre sandspredere er
i stand til multi-funksjonalitet. Dere
kan bruke dem for vanlig spredning
eller
dryppspredning.
Våre
spredere er perfekte for bruk i byer
og bysentre, sykehus eller små og
mellomstore industrianlegg
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Slept sandspredere

 Spreder Cruiser™ 800
STANDARDUTSTYR
• Slitesterkt Durapol™ materiale som ikke ruster, flatter eller korroderer
• Innkapslet drivmekanisme for lavt vedlikehold
• Holder en jevn spredningsbredde på 8 meter
• Sprer både våt og tørr grus / salt
• Sideskjermer for å begrense spredningsbredden
• Justeringsmekanisme for fullstendig kontroll av spredning, fra 5 til 40 g/m²
• Justerbar hastighetskontroll gir jevn spredning i hastigheter mellom 8–30 km/h
• Kan enkelt konverteres til en dryppspreder ved hjelp av sideskjermene
• Justerbar høyde på tilhengerfeste

SPESIFIKASJONER
Dimensjoner når sideskjermer ikke brukes: 1 935 mm lengde
Dimensjoner når sideskjermer brukes: 2 038 mm lengde
Størrelse: 2 000 mm Lengde x 1 210 mm Bredde x 1 050 mm Høyde
Kapasitet: 200 liter
Høyde for tilhengerfeste: 290-690 mm
Maks nyttelas: 250 kg*
Egenvekt: 170 kg
Maks totalvekt: 420 kg
Maksimal spredningsbredde: ca 8 meter
Maks. hastighet: 30 km/t
*Vekten på grus/salt er sterkt avhengig av type og fuktighetsinnhold.

www.glasdon.com

11

Slept sandspredere

EKSTRAUTSTYR

CA. SPREDNINGSOMRÅDE
MENGDE

DISTANSE

gram/m2

km

OMRÅDE
m2

5

6,23

49 998

15

2,08

16 666

30

1,04

8 333

60

0,52

4 166

En PÅ / AV-innstilling gjør at enheten kan slepes uten å spre materialet om ønskelig

Gul belysningslampe

SPREDNING

DRYPPSPREDNING

En spredebredde på opptil 8 meter kan dekkes når
sprederen blir slept av et kjøretøy med en hastighet på
8-30 km/t

For en kontrollert fordeling som hindrer at materiale går
til spille.
Feste for nummerskilt

Beholder av Durapol™ materiale
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Gummimatte

Omrøringsmekanisme

Spredningsplate

Sideskjermer

Beskyttelsesplate

Tilhengerfesteanordning

Komplett støttehjul

Ratt for sprebredde

www.glasdon.com

Slept sandspredere

 Spreder Cruiser™ 1000
STANDARDUTSTYR
• Beholder av Durapol™ materiale
• Gummimatte som fordeler materialet og mater det inn i beholderen
• Kontinuerlige bevegelser av gummimatten i beholderen sikrer at materialet ikke tetter
• To spredningsplater som jevnt fordeler materialet
• Sideskjermer for å begrense spredningsbredden
• Justeringsmekanisme for fullstendig kontroll av spredning
• Sprer både våt og tørr grus / salt
• Innkapslet drivmekanisme for lavt vedlikehold
• Enkel åpning for tømming
• Vedlikeholdsstilling
• Beskyttelsesplate
• Tilhengerfesteanordning
• Bakstøtfanger - for å beskytte enheten mot skade under kjøring
• Lampesett - bestående av en bakre bremselampe, lampe for nummerskiltet, indikator
og tåkelys bak

• Reflekser
• Klistremerke som indikerer 30 km/t

SPESIFIKASJONER
Dimensjoner når sideskjermer ikke brukes: 2 676 mm lengde x 1 637 mm
bredde
Dimensjoner når sideskjermer brukes: 2 966 mm lengde x 1 590 mm
bredde
Påfyllingshøyde: 1 151 mm
Høyde for tilhengerfeste: 462 mm
Volum: 430 liter
Maks. nyttelast: 500 kg
Maks.vekt på last: 750 kg
Maks. fordelingsbredde: ca. 10 meter (tørr, hvit salt)
Maks. hastighet: 30 km/t

www.glasdon.com
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Slept sandspredere
14

CA. SPREDNINGSOMRÅDE*
VALGT SPREDNING

MENGDE

DISTANSE

gram/m2

km

OMRÅDE
m2

Innstilling 1

15

3,3

33 333

Innstilling 2

35

1,5

14 285

Innstilling 3

55

1

9 090

* Ved bruk av tørt veisalt
Spredningsmengde
3 forskjellige spredningsinnstillinger tilgjengelig
1. Forsiktig stilling (før frost, snø og is)
2. Mellom stilling (etter frost)
3. Prioritert stilling (etter is og snø)
En PÅ / AV-innstilling gjør at enheten kan slepes uten å spre materialet om
ønskelig

Ikke egnet til bruk på offentlige veier

Beholder av Durapol™ materiale

Gummimatte

Omrøringsmekanisme

Spredningsplater

Sideskjermer

Håndtak for justering og avstenging

Innkapslede mekanismer

Åpning for tømming

Vedlikeholdsstilling

Beskyttelsesplate

Tilhengerfesteanordning

Støtfanger bak

www.glasdon.com

DRYPPSPREDNING

Et stort område kan dekkes med jevn spredning overalt.

For en kontrollert fordeling som hindrer at materiale går til spille.

Slept sandspredere

SPREDNING

CRUISER 1000 KAN ENKELT KONVERTERES TIL EN DRYPPSPREDER VED HJELP AV SIDESKJERMENE

1

2

Løsne haken med en hanske-kledd hånd

Brett ned sideskjermen i riktig posisjon

3

Gjenta prosedyren på den andre siden

CRUISER 1000 ER IKKE EGNET FOR BRUK PÅ OFFENTLIG VEI.

www.glasdon.com

15

Slept sandspredere

EKSTRAUTSTYR

Redskapsskuff

Veiarbeidslykt

Snøskuffe Digga™

Gul belysningslampe

Påfyllingsrist

Tilhengerdraget med øye

Kit for finkornet salt

Feste for nummerskilt

Spredningsbredden kan begrenses på en side hvis
ønskelig.
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Redskap

for snørydding
Snørydding om vinteren skal være
enkelt og effektiv, og det er derfor
det er ideelt å ha spesialiserte
verktøy for å utføre jobben. Våre
spesialbygde snøskuffer er sterke
og solide ettersom de er laget av
vår korrosjonsbestandig Durapol™,
og dette gir dem også en fantastisk
levetid.
Samt å gi en utmerket løsning på
snørydding kan de også brukes
til generell rydding sammen med
hele vårt utvalg av sandkasser.

www.glasdon.com
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Redskap for snørydding
 Snowdozer™
STANDARDUTSTYR

SPESIFIKASJONER

• Reversibelt blad i Durapol™ materiale
• 25° vinkel på bladet som skyver snøen til side
• Vrilås som lett kan låses opp med en hanske-kledd hånd
• Universell festeanordning som passer til alle truckene
• Stålramme med Armortec™ belegg
• Internt stålstopp som indikerer når plogen er helt innkoplet

BLAD
Bredde: 1 750 mm
Innvendig diameter: 630 mm
Tykkelse: 15 mm
Plogevinkel: 25° mot høyre
RAMME
Bredde bladstøtte: 1 220 mm
Høyde bladstøtte: 50 mm
Lengde armer
Høyre: 1 000 mm
Venstre: 700 mm
Bredde: 150 mm

18
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Dybde armer
900 mm
650 mm

Snøskuffen er overlegen de tunge og upraktiske spadene. Snowscoop hjelper deg at på en
enkel måte skuffe entreer, fortauer, parkeringsplasser fri fra snø. Hjulene er bygd inn i bladet
for å hindre blokkering mens de skyves snø. Den manuelle snøplaten er laget av stål med et
Armortec™ belegg. For å gjøre transport og oppbevaring lettere, kommer Snowscoop i tre
deler som er enkle å montere.

 Snøskuffe Digga™
Laget av robust polypropylen med stålforsterket aksel.
Leveres i 2 deler som enkelt og raskt kan monteres.

 Snøskuffe Glasdon Snøspade™
Den allsidige spaden, laget i Durapol™,
passer veldig bra for alle vinteroppgaver,
alt fra snø skuffing til at spre sand fra
sandkassen.
Det ergonomiske
Durapol™-håndtaket
er behagelig uansett
vær. Glasdon
Snøspade
er sammenleggbar
gjennom et enkelt
grep som justeres på
skaftet. Den kan da
brukes i to forskjellige
lengder. Glasdon
Snøspade har en
kompakt design og
kan enkelt
oppbevares
i sandkasser,
skap eller
bagasjerom.

www.glasdon.com

Redskap for snørydding

 Snøskuffe Snowscoop™
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Redskap for snørydding

 Glasdon Ice-Grips™
Glasdon sklibeskyttelse er utstyrt med både
brudder og isdubb og dekker hele foten. En
vellykket kombinasjon som forhindrer ulykker
uansett om man promenerer på is eller snø. De
er enkle å ta på og fjerne. Glasdon Ice Grips er
tilgjengelig i 3 størrelser og passer de fleste sko
eller støvler. Kan enkelt bæres med i lommen
eller bagen ferdig å brukes.
STANDARDUTSTYR
•
•
•
•
•

Stålspiker for feste på is
Spiral av stål for feste på snø
Slitsterk overtrekk for tærne
Ekstra gummigrep på sålen
Fungerer for temperaturer ned til -40º C

MATERIALE
Spiker og spiral: stål
Antislip: gummi

Euro Size

LETT Å FESTE
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M

L

XL

35-39

39-46

46-48

XL

L

M

Kundetilpasning
Høykvalitetsmaterialer

Legg til en unik karakter til dine
Glasdon-produkter
med
vår
’Personalisering og Branding’
Service. Gjør dine sandkasser
umiddelbart
gjenkjennelige
og fremme ditt
ansvar for
vintersikkerhet ved å tilpasse
dem med ditt navn, din logo eller
en melding. Vi har den interne
kompetansen for å hjelpe deg med
å oppnå den effekten du trenger.

www.glasdon.com
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Kundetilpasning/Høykvalitetsmaterialer

Kundetilpasning
Trinn 1. Velg fra våre produkter og en eller
flere av følgende tilpasningsalternativer:

Legg til et logo; tilpass fargene eller legg til en personlig melding

Trinn 2. Velg ekstrautstyr for valgte produktene
Mange av våre produkter tilbys med valgfritt utstyr, for eksempel
låser, forankringsalternativer, etc ... Velg hva som er relevant for
organisasjonen din.

Trinn 3. Leter du etter noe annet?
Hvis du vil tilpasse en eksisterende grafikk ved å endre farge, endre
symbol eller legge til en tekst, vennligst kontakt oss så vi kan hjelpe
deg med å produsere grafikken du vil ha.

Trinn 4. Visuell presentasjon
Når vi har mottatt dine ønsker og spesifikasjoner,
presenterer vi en visuell presentasjon ved hjelp av
vår grafikkavdeling. Og dette helt gratis!
Den visuelle presentasjonen gir deg en god ide om
hvordan dine produkter vil se ut, og du kan gjøre
så mange endringer som du ønsker til du er 100%
fornøyd med utseendet på produktene dine.

No. : 100292
PERSONALISATION
CLIENT : Erlau AG
- Germany
DEPARTMENT : GEAB
3
ACCOUNT No : ERLA-100
ORDER No : 13402.1
DATE : 12/11/13
DESIGNER : LM
PRODUCT :
Orbistor

.
U.W.R

PERSONALISATION No.: 100396
CLIENT :
Swedavia AB

JOB TYPE :

 Printed Self-adhesive vinyl.

DEPARTMENT : GEAB Sweden
ACCOUNT No : SWED-1003

LOGO / SYMBOL

PANTONE COLOURS

:

ORDER No : 15744.1
DATE : 12/11/14
DESIGNER : PT
PRODUCT :
Nestor 400

Trinn 5. Godkjenning av grafikk
Nå som vi har produsert en grafikk du er fornøyd
med, kan du legge inn en bestilling.

AB
Glasdon Europe
25
August Barks Gata
Frölunda
SE-421 32 Västra

JOB TYPE :

Printed Self-Adhesive Vinyl.

Schweden

VISUAL APPROVED
PERSONALISATION
any changes required)
return (indicate
...............
Please sign and
................................
Signature................

............................

Date........................

Alt du trenger å gjøre er å godkjenne den
visuelle presentasjonen og sende informasjon for din bestilling eller be om et tilbud basert på
spesifikasjonene for den visuelle presentasjonen.

LOGO / SYMBOL PANTONE

COLOURS :

©Glasdon 2013

PERSONALISATION VISUAL
APPROVED
Please sign and return (indicate
any changes

Glasdon Europe AB
August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige

required)

Signature.................................

..............................

Date..........................................

..........
©Glasdon 2014

Vi tar vare på resten for deg og leverer bestillingen eller sender tilbudet så raskt som mulig.

Høykvalitetsmaterialer
Alle Glasdon-produkter er fremstilt av materialer som utsettes for strenge kvalitetskontroller, slik at selskapet kan garantere en konsekvent høy standard.
I katalogen refereres det til følgende materialer:
Armortec™ er et korrosjonshindrende belegg som gir en rekke metallkomponenter ekstra beskyttelse.
Durapol™ er en type polyetenplast som også tåler ekstremtemperaturer. Durapol ruster ikke og sprekker ikke, det er enkelt å rengjøre og trenger aldri å males om.
Alle Glasdon produkter laget av Durapol kan resirkuleres etter produktets levetid.
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NO

w w w. g l a s d o n . c o m
Glasdon International Limited

All CMYK Versions

, Armortec, Cruiser, Digga, Durapol, Glasdon Ice Grips, Glasdon SnØspade, Nestor, Orbistor, Rollastor, Slimline, Snowdozer,
Snowscoop og er varemerker for Glasdon Group Ltd. og datterselskaper i Storbritannia og andre land.

Innovation and Export Centre
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UY
Storbritannia
E-mail:
Web:

kontor@glasdon.com
www.glasdon.com

Glasdon Group Limited, som arbetsgiver jobber for aktiv likebehandling og likeverd på arbeidsstedet.
© Glasdon 02/2021. Med enerett. Produkt- og prisinformasjonen i denne publikasjonen kan bli endret uten forhåndsvarsel.
Alle produkter somWhite
presenteres i denne publikasjonen, er opphavsrettslig beskyttet.

Gjenvinn!
Vi oppfordrer deg til å kildesortere
denne publikasjonen når du ikke
trenger den lenger.

GW144/64
LH

