
Park Ranger 2150
Homok- és sószóró
A Nilfisk Outdoor homok- és sószóró a tökéletes megoldás, ha biztonságossá szeretné tenni a téli utakat és 
gyalogutakat! A homok- és sószóró rozsdamentes acél tartállyal és beépített légbeömlővel van ellátva, amely friss 
levegővel látja el a hűtőt, így védve az alapgép motorját a finom sószemcsék behatolása ellen.

A konstrukcióban csak strapabíró elemek kaptak helyet. A nagy kopásállóságú terelőlap kezelni tudja a 
sót, a homokot és a sódert. A változtatható sebességű adagolócsiga pontos és egyenletes anyageloszlást 
biztosít, ezáltal gondoskodik a kerékpárutak, gyalogutak és parkolóhelyek egyenletes jégmentesítéséről. 
A beállítás manuális, és az időjárási körülmények és a haladási sebesség határozza meg, biztosítva azt, 
hogy csak a szükséges mennyiség legyen kiszórva. A szórás szélessége 1 - 5 m között állítható, és oldalszórás 
is beállítható, ha szükséges.

A homok- és sószóró tökéletesen kombinálható a hótolóval és a hóseprővel. Így a kezelő egy lépésben 
távolíthatja el a havat és szórhat sót, és biztonságos utat alakíthat ki a járművek és a gyalogosok  
számára egyaránt.

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

www.nilfisk-outdoor.hu
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Műszaki adatok
Homok- és sószóró

Különleges tulajdonságok

Beállítható szórás 1–5 m között

Változtatható sebességű adagolócsiga biztosít egyenletes elosztást

A homok- és sószórónak alapszolgáltatásként rozsdamentes tartálya van, és minden fontos elem 
rozsdamentes acélból készül.

Speciális beépített szellőző - védi a motort

A keverőrendszer megakadályozza az anyag elakadását

Burkolat - védi az anyagokat a lerakódásoktól

Keret segíti a felszerelést és az eltávolítást

Kombinálható a hóseprővel és a hótolóval

2510 mm 1015 mm

Befoglaló méretek

Felszerelve:

Hosszúság 2510 mm
Szélesség 1015 mm
Magasság 1935 mm

Tárolási méretek:

Hosszúság 1175 mm
Szélesség 800 mm
Magasság 1350 mm

Műszaki adatok:
Tömeg     89 kg
Tömeg - keret        31 kg
Térfogat 210  l
 
CE tanúsítás az EU irányelvnek megfelelően
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Az Ön Nilfisk Outdoor forgalmazója     


