
Rauch saltsprederne er robuste og driftssikre
Rauch sprederne fungerer perfekt, 
og spredepræcisionen lever helt op 
til vore krav, lyder skudsmålet fra 
Odense Kommunes Vintertjeneste, 
der har kørt med Rauch salt- 
spredere i snart 15 år og har godt  
20 af slagsen.

- Det er robuste og driftssikre maskiner, 
som der ikke er mange dikkedarer med.

Sådan lyder det spontane svar fra værk-
stedsleder Henning Jensen fra Odense 
Kommunes Vintertjeneste, når han bliver 
spurgt om hans tilfredshed med kommu-
nens cirka 20 traktormonterede Rauch 
saltspredere.

Den store fynske kommune har kørt med 
saltspredere fra tyske Rauch i snart 15 
år.

- Vi udskifter saltsprederne løbende og 
har dem typisk i en halv snes år. I øjeblik-
ket er det Rauch’s model Axeo 18.1, 
vi anskaffer. Den rummer i standard-
udgaven 750 liter, men vi får den leveret 
med overbygning, så vi kan have 1.250 
liter med, fortæller Henning Jensen.

- Med den forøgede volumen kan vi køre 
meget længere mellem påfyldningerne. 
Rækkevidden afhænger naturligvis 
af, hvor bredt vi spreder, samt af hvor 
meget salt vi spreder pr. kvadratmeter, 
forklarer værkstedslederen.

800 kilometer veje
Hos Odense Kommunes Vintertjeneste, 
der har ansvaret for omkring 800 kilome-
ter veje, anvendes Rauch saltsprederne 
på de mindre veje. Her ryddes der sne 
med en sneplov i traktorens frontlift. I 
samme arbejdsgang spredes der salt 
eller grus med sprederne, der monteres i 
traktorens baglift.   

- Rauch sprederne fungerer perfekt med 
salt og grus. Spredepræcisionen lever 
helt op til vore krav. På de små veje 
spreder vi typisk i fire meters bredde. 
Sprederne er grundindstillet til at give 15 
gram salt pr. kvadratmeter - alt efter situ-
ationen, fortæller Henning Jensen.

Udover salt og grus kan Rauch Axeo 
18.1 sprederen også anvendes til spred-
ning af kunstgødning.

Nemme at vedligeholde
Værkstedslederen roser maskinerne for 
at være nemme at vedligeholde.

- Salt er jo hårdt ved alt materiel, så for 
at holde en ordentlig levetid sørger vi for 
at rengøre sprederne grundigt, forklarer 
Henning Jensen og tilføjer:

- Udover rengøringen består den 
egentlige vedligeholdelse kun i at tjekke 
oliestanden i det lukkede vinkelgear, som 
spredetallerkenen drives gennem, samt 
at give diverse glideskinner lidt olie. 

Selv om der er monteret en sneplov i 
frontliften, kan traktorer nede fra cirka 75 
hk sagtens klare opgaven med at køre 
med Rauch AXEO 18.1 saltsprederne.

Jævnt flow
Sprederens omrører har udskiftelige, 
fleksible fingre, som sikrer et jævnt flow 
til spredetallerkenen, også ved meget 
små spredemængder. 

Spredebredden på Rauch Axeo 18.1 
kan indstilles i området 1-8 meter. 
Desuden kan sprederen indstilles til at 
sprede til én side, så parkerede biler og 
grønne arealer skånes.

“- Rauch sprederne fungerer perfekt med 
salt og grus. Spredepræcisionen lever helt 
op til vore krav.” 

Henning Jensen, Odense Kommunes Vintertjeneste

- Det er robuste og driftssikre maskiner, 
som der ikke er mange dikkedarer med, 

siger værkstedsleder Henning Jensen om 
Odense Kommunes Vintertjenestes cirka 

20 traktormonterede Rauch saltspredere.


