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Standardutrustning:

Självrengörande 
filtersystem

Som standard, har uppsamlingstanken ett roterande 
filtersystem och en färskvattentank med en kapacitet 
på 100 l.

Uppsamlingstankens 
stativ

Ram för enkel montering, borttagning och förvaring av 
uppsamlingstanken.

Höjdreglering Noshjul för höjdreglering av de främre borstarna för 
utmärkt sopresultat och minimalt borstslitage.

Hastighetsinställning De främre borstarnas justerbara hastighet är standard.

Extra utrustning (tillval):

Extern utdragbar slang Den externa sugslangen är idealisk för rengöring av 
svåråtkomliga platser som mellan parkerade cyklar 
eller i trapphus. Den 6 m långa slangen förvaras 
ovanpå uppsamlingstanken och är alltid redo att 
användas.

Tredje sidoborste Förlänger sopbredden till 1660 mm. Denna borste är 
hydrauliskt justerbar, vilket gör den perfekt för att sopa 
upp till husets väggar eller under bänkar, till exempel.

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 2900
Bredd mm 1200
Höjd med / utan hytt mm 1935 / 1850
Höjd med fjärrstyrd utdragbar slang mm 2200

Förvaringsmått
Längd mm 1350
Bredd mm 1010
Höjd mm 1920

Vikt  
Vikt med / utan hytt 1) kg 960 / 850
Nyttolast med / utan hytt kg 340 / 450
Vikt - uppsamlingstank kg 135
Vikt - främre borstar, 2 borstar kg 68
Vikt - 3:e borste kg 23

Uppsamlingstank
Uppsamlingstank nettovolym (EN-15429-1) l 438
Uppsamlingstank bruttovolym l 458
Uppsamlingstank belastning, max. kg 300
Tippningshöjd mm 1300
Kapacitet färskvattentank l 100

Sopsystem & prestanda
Arbetsbredd - 2 borstar mm 1220
Arbetsbredd upp till - 3:e borste mm 1660
Vändradie - 2 borstar och uppsamlingstank (vägg till vägg) (EN 15429-1) mm 3240
Borsthastighet rpm 0-140
Borstens diameter Ø mm 570
Sugrörsdiameter Ø mm 150
Markfrigång under sugmunstycke mm 55
Markfrigång under borstar mm 140
Luftflöde m3/h 2500
Lufthastighet km/h 140
Bullernivå LwA (2000/14/EG) dB(A) 107
Dammnivåer: EUnited PM10 och PM2.5 ****

CE-certifierad enligt EU-direktiv
1) Inkluderar: uppsamlingstank, 2 borstar, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

Sop-/sugmaskin
- Park Ranger 2150

Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.


