
Park Ranger 2150 
Lombszívó adapter
Parkokban ideális - a lombszívó egység hatékonyan takarít lombhullás és sövényvágás után. 
Hatásos szívási szélessége egy méter, de nehezebben elérhető helyeken, mint például kőfalazat 
mögött, vagy díszítő jellegű mini-sövények körül használható maga a levélgyűjtő szívótömlő is.

A levélgyűjtő tömlő öt méternyire ér el, és egy tartókarhoz van rögzítve, hogy csökkentse a 
kezelőre jutó terhelést - ezért igen könnyű vele a munkavégzés. Az összes levél fel lesz darabolva, 
komposztálásra készen, és egy levéltartályba kerül, ahol egy finom rácsszűrő akadályozza meg a 
szétszóródását. A finom por hátul léphet ki, a kezelőtől távol.

A levéltartályt közvetlenül a komposztáló dombra lehet üríteni a hidraulikus billentő funkció 
segítségével, de a billentés előtt nincs szükség a szívótömlő leválasztására. A levéltartály egy 
könnyű alumínium szerkezet, amely három részre bontható. Ebből következően nagyon könnyen 
kezelhető - még egy személy számára is.

A levéltartály alsó része egy billenőplató, amely használható homok, talaj, vagy kavics (lásd a 
billenőplató adatlapját) szállítására, amikor önállóan alkalmazzák.

A Park Ranger 2150 esetében egy tartozék cseréje egy másikra kevesebb mint 4 
perc alatt elvégezhető - nincs szükség szerszámra!
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Különleges tulajdonságok

A levélgyűjtő tömlő öt méternyi távolságra ér el

A szívófej szélessége egy méter

A levéltartály befogadóképessége 920 liter

A levéltartály hidraulikusan billenthető és a szívótömlő leválasztása nélkül kiüríthető

A levéltartály össztömege 31 kg, de az egyes komponensek maximális tömege 5 kg.  
Ezért egy kezelő számára is könnyen használható.

A levéltartály alsó része egy billenőplató, amely külön is használható homok, talaj, vagy 
kavics szállítására

A mellékelt keret lehetővé teszi a billenőplató és a levéltartály gyors és egyszerű 
felszerelését és eltávolítását

Műszaki adatok
Lombszívó adapter

Befoglaló méretek

Felszerelve:

Hosszúság 3000 mm
Szélesség 1200 mm
Magasság 1935 mm

Tárolási méretek - szívófej:
Hosszúság 560 mm
Szélesség 1010 mm
Magasság 700 mm

Tárolási méretek - billenőplató és levéltartály:
Hosszúság 1400 mm
Szélesség 950 mm
Magasság 1850 mm

Műszaki adatok:
Terheletlen tömeg - szívófej          47 kg
Terheletlen tömeg - levéltartály                                    31 kg
Terheletlen tömeg - billenőplató 100 kg
A levéltartály befogadóképessége                            920 liter
 
Szívási szélesség 1000 mm
Szabad magasság a szívófej alatt                           200 mm   
Levélgyűjtő tömlő hatósugara                              5000 mm
Billenési magasság 600 mm
A levéltartály drótháló szűrőjének mérete     1,2 x 1,2 mm

CE tanúsítás az EU irányelvnek megfelelően
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