
Park Ranger 2150
V-alakú hótoló
A V-alakú hótoló igazán megmutatja a Park Ranger 2150 erejét és teljesítőképességét. Ha a hó nehéz 
és sűrű, a V-alakú penge éle megtöri a hó kérgét és két oldalra tolja szét. Még nagy mennyiségű hó is 
könnyedén eltávolítható.
 
A hótoló lemez állítható, és a V-alak mellett, egyenesre, vagy Y-alakba is be lehet állítani. Az 
Y-alak akkor praktikus, ha a havat el kell tolni a megtisztítandó helyszínről és egy megadott 
helyen kell összegyűjteni, például az udvar vagy egy parkoló sarkában. 
 
A V-alakú hótoló tökéletesen alkalmazható a homok- és sószóróval együtt. Ezért a Park Ranger 
2150 egy lépésben képes eltávolítani a havat és csúszásmentesíteni a felületeket.

A Park Ranger 2150 esetében egy tartozék cseréje egy másikra kevesebb mint 4 
perc alatt elvégezhető - nincs szükség szerszámra! 
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Műszaki adatok
V alakú hótoló

Különleges tulajdonságok

Akár 50 cm vastag havat is képes eltolni

Tisztítási szélesség 1,2–1,4 m

Mindkét tolólemez hidraulikusan állítható

A tolólemezek anyaga acél

Biztonsági billentő rendszer

2 tartórúd segíti a magasság beállítását - egyenetlen járdák és alacsonyabb útpadkák 
kívánnak például magasabb beállítást

Oldalirányú lebegő pozíció - a tartórúd és a lemez követi a felszínt 

Kombinálható a homok- és sószóróval a kétszeres hatékonyság érdekében

Extra berendezés

Gumi kaparóél készlet a fokozott gondosságot igénylő felületekhez 

2700 mm 1200 mm

Befoglaló méretek

Felszerelve:

Hosszúság 2700 mm
Szélesség 1200 mm
Magasság 1935 mm

Tárolási méretek:

Hosszúság 500 mm
Szélesség 1200 mm
Magasság 600 mm

Műszaki adatok:
Tömeg 114 kg
Tisztítási szélesség           1200-1400 mm
Szabad magasság a kaparóél alatt                       140 mm

Szabad magasság a merevítőrúd alatt                    125 mm

CE tanúsítás az EU irányelvnek megfelelően 
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