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Maskine til udbringning af tømidler – et columbusæg 

Kyndestoft Maskinfabrik ApS i Sevel ved Holstebro lancerer nu en nyskabelse, som vil være 

udstillet på Agromek  som  løber af stablen 229. november til 2. december 2016 i Herning. 

 

Kyndestoft Uni Deicer 1500 er navnet på maskinen; men den udstillede maskine er blot en enkelt 

udgave af en hel række maskiner. Den fås tillige i en udgave, som hedder Kyndestoft Uni Deicer 

Mix 1500/125 og denne betegnelse dækker over, at maskinens beholder er todelt, således at det 

er muligt at medbringe for eksempel flydende salt og det meget miljøvenlige Freeway-tømiddel på 

samme ekvipage. Maskinføreren har her mulighed for at skifte mellem de to tømidler, afhængig af 

det miljø maskinen kører i. Det giver en stor alsidighed og fleksibilitet, at det også er muligt at 

blande to tømidler variabelt efter ønske, hvilket er gunstigt både for miljøet og med hensyn til 

prisen. Samtidig undgår man, at skulle anvende ét køretøj til de miljøfølsomme områder og et 

andet til de mere salttolerante områder. Man har her begge dele samlet i et køretøj – et 

columbusæg! 

Mange gode detaljer 

Saltdelen har en pumpe på 600 liter/min, som, for den bruger der ikke selv har et blandeanlæg, vil 

kunne opløse fast salt (Wacumsalt) i beholderen. Der er ligeledes en 12 volts pumpe for tilførsel af 

miljøproduktet Freeway. Manøvrering af maskinen er let på grund af den lave opbygning og hjulenes 

placering og samtidig er den opbygget, så den er smallest bagtil, hvilket bevirker, at den ikke så 

nemt fanger pæle, bænke, biler eller andet. Samtidig er det yderste led på spredebommen i stand 

til at give efter ved en eventuel påkørsel. Maskinen har af sikkerhedsmæssige årsager en påmonteret 

håndskylletank. 

Sammenkobling kan ske med stort set alle trækkende maskiner, da den leveres med PTO-

kraftoverførsel, hydraulisk kraftoverførsel eller benzinmotor og den kan således kobles på lastvogne, 

parktraktorer, elkøretøjer, større traktorer og/eller i en udførelse med kost på fronten og dobbelt 

væsketank i bag. 

Modeller til væskespredning kan leveres i størrelser fra 50 og helt op til 12.000 liter som 

Lad/Trepnuktophæng/Trailer/ særlige opbygninger udføres også. 

Maskinerne leveres med kørsels afhæning dosering på begge produkter, og kan logge data til 

Vintermand mm. 
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