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POSYPYWARKI SAMOCHODOWE 
IceSTORM
IceSTORM (2m3-9m3)
IceSTORM ELECTRIC (2m3-5m3)
IceSTORM MINI (0,5m3-1,5m3)

• opis
• wyposażenie standardowe
• wyposażenie opcjonalne
• dane techniczne 

K A T A L O G  P R O D U K T Ó W
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Maszyny komunalne SaMASZ zaprojektowane zostały 
z myślą o potrzebach użytkowników z uwzględnieniem 
najnowszych technologii i trendów. Niezawodne  
i wszechstronne zapewniają wydajną pracę nawet  
w najtrudniejszych warunkach. Szeroka oferta maszyn 
umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb.
Maszyny spełniają najwyższe standardy jakościowe. 
Skutecznie działający serwis gwarancyjny  
i pogwarancyjny oraz wysoko oceniana przez klientów 
dostępność części zamiennych powodują ,że SaMASZ  
od ponad 39 lat jest niezwodnym partnerem wielu firm 
komunalnych.

STAL
NIERDZEWNA

STAL
NIERDZEWNA
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POSYPYWARKI SAMOCHODOWE IceSTORM

Posypywarka IceSTORM przeznaczona jest do zimowego utrzymania dróg oraz placów tj. do rozsypywania 
środków uszorstniających lub środków chemicznych na oblodzone nawierzchnie w celu zapobiegania  
i likwidowania śliskości. Do środków uszorstniających i likwidujących oblodzenie zaliczyć należy piasek, 
sól, chlorek sodu, chlorek wapnia lub mieszaniny tych środków. Sterowanie wszystkimi funkcjami odbywa 
się za pomocą pulpitu umieszczonego w kabinie pojazdu.

ZABUDOWA: 
BRAMOWIEC

ZABUDOWA: 
WYWROTKA 

ZABUDOWA: 
HAKOWIEC 

POSYPYWARKI SAMOCHODOWE 

IceSTORM

WIĘCEJ 
NA STRONIE 
WWW!

Możliwość montażu 
bezpośrednio do 
ramy pojazdu.

Możliwość 
montażu na 
platformie

Możliwość 
montażu na 
wywrotce

Możliwość 
montażu na 
bramowcu

Możliwość 
montażu na 
hakowcu

Zastosowanie:

Drogi 
utwardzone

Drogi szybkiego 
ruchu, 
autostrady itp.

STAL
NIERDZEWNA

STAL
NIERDZEWNA
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Radełkowane rolki 
prowadzące, pokryte 
gumą, poprawiające 
przyczepność do 
taśmy

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSYPYWARKI IceSTROM

Widok panelu 
sterowania 
zamontowanego na 
specjalnej podstawie

Mocowanie panelu 
sterowania

Panel sterowania (widok z przodu)

Panel sterowania 
z przewodem

Pas wynoszący jest 
prowadzony przez 5 
kół zębatych

Taśma gumowa 
o szerokości 370 mm 
z przetłoczeniami „V”

Pas wynoszący o 
strukturze plastra 
miodu jest wykonany ze 
stali nierdzewnej AISI 
316 o grubości 375 mm.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WYŚWIETLACZ graficzny 4,3" LCD z niebieskim podświetleniem

FUNKCJE

wł./wył. silnika pomocniczego • wł./wył. posypywania • wł./wył. reflektora roboczego • wł./wył. lampy 
ostrzegawczej • asymetryczne sterowanie rozrzutu • regulacja ilości rozrzutu • regulacja szerokości rozrzutu 
• regulacja ilości płynu • ustawianie parametrów rozrzutu • ustawienie ilości materiału (sól 0-50 g/m², piasek 
40-450 g/m²) • możliwość zgrania parametrów pracy na pamięć USB • ręczny tryb pracy, automatyczny tryb 
pracy (GPS lub prędkościomierz) • funkcja Blast do zwiększenia rozrzutu, po przez wł/wy wibratorów (3 sek.)

PODSTAWA przegubowa podstawa z przyssawką do umieszczenia na desce rozdzielczej lub przedniej szybie pojazdu

PAS WYNOSZĄCY ZE STALI NIERDZEWNEJ DO TRANSPORTU SOLI

GUMOWY PAS DO TRANSPORTU SOLI

Wyposażenie wersji podstawowej:

• Pojemność skrzyni ładunkowej od 2 m3 do 9 m3 
• Posypywarka w 100% wykonana ze stali nierdzewnej 
• Do wyboru trzy rodzaje podajnika materiału:

- podajnik wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316 (o strukturze plastra miodu), 
- gumowy pas podający 
- system dwuślimakowy.

• Rynna zsypowa wykonana ze stali nierdzewnej 
• Asymetria posypu manualna 
• Lampa ostrzegawcza i tylne światło robocze
• Odciążnik materiału
• Talerz rozsypujący wykonany ze stali nierdzewnej o średnicy 600mm z 8 łopatkami 
• Pulpit sterujący LCD 4,3” 
• Wewnętrzne ocynkowane sito 
• Złącza hydrauliczne przystosowana  do zasilania od układu hydraulicznego pojazdu
• Panel sterowania awaryjnego do obsługi i regulacji posypywania
• Instalacja elektryczna IP 55/65 24 V
• Szerokość sypania od 1,5m-12m

Szczelny system 
dwuślimakowy Ślimak stalowy 

o zmiennym skoku 
Ø155 mm

SYSTEM DWUŚLIMAKOWY
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POSYPYWARKI SAMOCHODOWE IceSTORM

Ręczna regulacja  rozrzutu asymetrycznego Talerz rozrzucający o śr. 600 mm, z 8 wymiennymi 
łopatkami

Odciążnik materiału 

Lampa ostrzegawcza z LED

Ocynkowane sito wewnętrzne w zasobniku

Światło robocze

Regulowane ograniczniki tylneOgraniczniki boczne

 Serwisowa skrzynka rewizyjna (dostęp do zabezpieczeń 
elektrycznych i ręcznych zaworów hydraulicznych)

4 mocowania transportowe (w narożnikach zasobnika)

Tylny przycisk awaryjny Wieża wysypowa o regulowanej wysokości
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Elektryczna 
regulacja 
rozrzutu- 
kontrola z panelu 
sterowania 

Czujnik sypania 

Zestaw stóp 
podporowych – 
automatyczny 

Zestaw stóp 
podporowych z 
mechanizmem 
korbowym  

Składana 
drabinka ze stali 
nierdzewnej 

Układ solankowy 

Dodatkowy 
zewnętrzny 
system wibracyjny 
kontrolowany z 
pulpitu 

Zestaw lamp 
ostrzegawczych 
zwiększająca
Widoczność maszyny 
w pracy w trudnych
warunkach”

Osłona brezentowa 
z funkcją szybkiego 
otwarcia 

Zasilanie od włas-
nego silnika- 
2 cylindrowy 
DIESEL chłodzony 
cieczą

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

MODEL 

POJEMNOŚĆ 
SKRZYNI 

ŁADUNKOWEJ 
(M3)

A
(MM)

B
(MM)

C
(MM)

D
(MM)

WAGA-WERSJA 
STANDARDO-

WA(KG)

UKŁAD 
SOLANKOWY

 -POJEMNOŚĆ (L)

IceSTORM  200 2 1165 1956 2347 1776 650 600
IceSTORM 300 3 1326 1956 2347 1776 850 1200
IceSTORM 400 4 1371 2756 3146 2576 950 1200
IceSTORM 500 5 1528 2756 3146 2576 1150 2000
IceSTORM 600 6 1364 3506 3897 3326 1250 2000
IceSTORM 700 7 1528 3506 3897 3326 1350 2700
IceSTORM 800 8 1364 4657 5547 4476 1550 2700
IceSTORM 900 9 1528 4657 5547 4476 1750 2700

Oferujemy dodatkowo montaż systemu kamer 360º 
oraz system monitoringu pracy wymagany przez  zarządców dróg.

Posypywarka SaMASZ IceSTORM  napędzana jest od hydrauliki pojazdu lub niezależnym 
silnikiem wysokoprężnym.
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POSYPYWARKI SAMOCHODOWE 
IceSTORM ELECTRIC

WIĘCEJ 
NA STRONIE 
WWW!

Możliwość montażu 
bezpośrednio do 
ramy pojazdu.

Możliwość 
montażu na 
platformie

Możliwość 
montażu na 
wywrotce

Możliwość 
montażu na 
bramowcu

Możliwość 
montażu na 
hakowcu

Zastosowanie:

Drogi 
utwardzone Osiedla Tereny miejskie 

Drogi szybkiego 
ruchu, 
autostrady itp.

Wyposażenie wersji podstawowej: 

• Pojemność skrzyni ładunkowej   2m3 ,3m3, 4m3, 5m3
• Skrzynia ładunkowa wykonana ze stali nierdzewnej 
• Podajnik taśmowy lub metalowy ze stali nierdzewnej (o strukturze plastra miodu)
• Rynna zsypowa wykonana ze stali nierdzewnej
• Krata górna ocynkowana 
• Talerz rozsypujący wykonany ze stali nierdzewnej
• Odciążnik materiału
• Lampy ostrzegawcze LED
• Panel sterowania analogowy 
• Zasilanie elektryczne od akumulatora pojazdu 24V lub 12V
• Szerokość sypania od 1,5-12m 
• Panel sterowania awaryjnego do obsługi i regulacji posypywania
• Instalacja elektryczna IP 55/65 24 V

Posypywarka SaMASZ IceSTORM electric napędzana jest  silnikiem elektrycznym, 
źródło zasilania od pojazdu -12V/24V.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSYPYWARKI 
IceSTORM ELECTRIC 

MODEL 

POJEMNOŚĆ 
SKRZYNI 

ŁADUNKOWEJ 
(M3)

A
(MM)

B
(MM)

C
(MM)

WAGA
(KG)

UKŁAD 
SOLANKOWY 
-POJEMNOŚĆ

(L)

IceSTORM E200 2 1105 1548 1669 650 1200
IceSTORM E300 3 1325 1548 1670 750 1200
IceSTORM E400 4 1458 2003 2124 880 1200 LUB 2000
IceSTORM E500 5 1638 2010 2124 950 2000

STAL
NIERDZEWNA

STAL
NIERDZEWNA

 MOŻLIWOŚCI 
STEROWANIA 
SMARTFONEM
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POSYPYWARKI SAMOCHODOWE 
IceSTORM MINI

Wyposażenie wersji podstawowej: 

• Pojemność skrzyni ładunkowej  0,5m3, 0,8 m3, 1,0 m3, 1,5m3
• Skrzynia ładunkowa wykonana ze stali nierdzewnej 
• Manualna asymetria posypu 
• Podajnik ślimakowy
• Rynna zsypowa wykonana ze stali nierdzewnej
• Zasilanie elektryczne od pojazdu 12 V
• Lampy ostrzegawcze LED
• Talerz rozsypujący wykonany ze stali nierdzewnej
• Szerokość sypania od 1,5-12m 
• Krata górna ocynkowana 
• Odciążnik materiału

Wyposażenie dodatkowe:

• Pokrywa górna PCV
• System wibracyjny 
• Panel sterowania z GPS
• Stopy podporowe
• Długa rynna zsypowa (+300mm) 

Posypywarki SaMASZ IceSTORM mini napędzane są silnikiem elektrycznym,  
źródło zasilania od pojazdu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSYPYWARKI 
IceSTORM MINI 

WIĘCEJ 
NA STRONIE 
WWW!

Możliwość 
montażu 
na pickupie

Możliwość 
montażu 
na busie

Możliwość 
montażu na aucie 
typu multicar

Możliwość 
montażu na 
przyczepce

Zastosowanie:

Drogi 
utwardzone

Drogi 
nieutwardzone Parkingi 

Osiedla

Chodniki

MODEL POJEMNOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ
(M3)

WAGA 
(KG)

IceSTORM E50 0,5 160
IceSTORM E80 0,8 170
IceSTORM E100 1,0 180
IceSTORM E150 1,5 190

STAL
NIERDZEWNA

STAL
NIERDZEWNA
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SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 1  
16-060 Zabłudów
Polska

tel.:  +48 573 982 907
         +48 503 990 287 
         +48 503 908 294 

e-mail: komunalne@samasz.pl

www.samasz-komunalne.pl

www.samasz.pl

POSYPYWARKA IceSTORM
(od 2 m³ do 9 m³)
• opis
• wyposażenie standardowe
• wyposażenie opcjonalne
• dane techniczne 

Pasja do pracy i ciągłe poszukiwania jak najlepszych rozwiązań to idee,jakie od początku nam przyświecały i stały się kluczem do sukcesu. 
Główne czynniki przyczyniające się do dynamicznego rozwoju firmy to bliski kontakt z klientem i otwartość na jego potrzeby. To właśnie poprzez 
partnerski dialog z naszymi obecnymi i przyszłymi klientami, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom tworzymy oraz umacniamy 
podstawy dynamicznego
rozwoju.
Mając na celu nieprzerwany rozwój, inwestujemy w prace badawczo-rozwojowe. Zatrudniamy najzdolniejszych absolwentów wyższych uczelni, 
którzy są nie tylko fachowcami w swoich dziedzinach, ale wnoszą profesjonalizm i pasję w to co robią. Zawsze można liczyć na ich kompetencję 
i niezawodność. Jesteśmy producentem wysokiej jakości maszyn rolniczych oraz komunalnych. W swojej ofercie posiadamy ponad 150 modeli 
maszyn komunalnych: ramion wysięgnikowych, kosiarek bijakowych, głowic roboczych,pługów odśnieżnych i posypywarek. Produkcja realizowa-
na jest w Zabłudowie (woj. podlaskie), w uruchomionej w 2018 roku fabryce. Zatrudniamy obecnie ponad tysiąc osób.
Nasza sieć dilerska to 29 firm na terenie Polski oraz 70 firm za granicą. SaMASZ dynamicznie rozwija sprzedaż eksportową. Około 65% produkcji 
przedsiębiorstwa trafia do ponad 60 krajów na całym świecie. Posiadamy zagraniczną spółkę SaMASZ North America LLC.
TOP 10 największych, zagranicznych rynków zbytu to Niemcy, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanadę, Francja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Belgia, 
Hiszpania, Australia. Naszym głównym celem jest nieustanne unowocześnianie i doskonalenie
konstrukcji naszych maszyn oraz wdrażanie do procesów produkcji najwyższych osiągnięć technologii w celu osiągania jakości na światowym 
poziomie. Zdajemy sobie sprawę, że w obliczu zmian, jakie mają miejsce we współczesnym świecie, klienci poszukują partnerów handlowych 
godnych zaufania, dlatego mamy ambicję być postrzegani jako uznany, wiarygodny i profesjonalny producent.

Dane i wyposażenie techniczne występujące w publikacji, a także zdjęcia produktów mogą się różnić 
z uwagi na ciągły rozwój technologiczny produktów.
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marcin.domzalski@samasz.pl
magdalena.balcerzak@samasz.pl
wiktor.cymbalista@samasz.pl


