Slipp snö och is på torkarbladen i vinter!
Värme finns i överflöd i en lastbilsmotor, och alla andra motorer förstås. Det
utnyttjar Isnix torkarvärmare. Cirkuleras kylvattnet runt torkarbladet så får man
motorns temperatur där, hela tiden.
‐ oavsett yttertemperatur.
‐ i blötsnö runt nollan.
‐ i snörök vid 15 ‐ 20 minusgrader.
‐ alltid max temperatur.
Effekten per torkarblad är ca 140 watt vid noll grader yttertemperatur.

ISNIX torkarvärmare värmer sedan 1986.

Flygplatsutrustad Mercedes Benz Arocs 2016, från Överaasen AS i Norge.

Isnix köper du hos din lokala lastbilshandlare i kompletta
monteringssatser. Allt som behövs för montering ingår.
Modellanpassade monteringsanvisningar följer i de flesta fall
med i satsen. Slangarna är av silikon av högsta kvalitet, och
torkarbladen är samma som sitter på bilen original. Skulle
olyckan vara framme så stänger man kylvattenflödet med de
medföljande kranarna.
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Till Mercedes Benz är de två
vanligaste modellerna Arocs och
Actros. Isnix finns att köpa som
enkelsats till förarsidan eller
dubbelsats till båda sidor. För bästa
balans bör båda torkarna utrustas.
Ca‐pris: 3.110.‐ ‐ 4.370.‐

Nya Scania R, NTG har torkarblad
med integrerad spolning. Korta
slanglängder ger hög effekt.
Till Scania R, PRG finns också ett
frontvärmeelement för att smälta is
och snö under vindrutan.
Ca‐pris: 2.790.‐ ‐ 4.640.‐

Nya Volvo FH version 4 har snabbt
gått förbi version 2 och 3 i antal
Isnix‐satser per år. De nya moder‐
nare torkarbladen har spolar‐
munstycken monterade på själva
torkarbladen för effektiv spolning.
Ca‐pris: 3.350.‐ ‐ 5.030.‐

Självklart finns Isnix till fler lastbilar
än de som syns på bilderna. Vi
tillverkar till äldre lastbilar som ofta
finns kvar i snösvängen. Vi tillverkar
Isnix för hjullastare och traktorer
också.
Fråga oss om pris!
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