
City Ranger 2250
Vikplog
När snön ligger hård och tung, och när det finns gott om snö, då är det skönt att ha v-plogen till hands. Den är 
skapad för tung snö och hård skare, och använder den V-formade spetsen för att bryta sig fram genom snötäcket. 
Den delar snön i mitten och för ut den åt bägge sidorna. Även mycket stora snömängder blir då enklare att bli av 
med.

Plogen kan också ställas in som ett Y, om man vill transportera bort snön till annan plats – praktiskt på 
parkeringsplatser, torg, slutna gårdsplaner osv., där snön helst ska samlas på en plats.

Mjukt underlag inget hinder
Vikplogen följer alltid markytan, oavsett om den är mjuk, hård eller ojämn. Med möjligheten att föra över vikt 
till basmaskinen är det också enkelt att ploga grusbelagda ytor, om man flyttar på vikten så att plogen inte 
tränger ner i gruset. Om man ska ploga på ojämna stenplattor eller låga trappkanter justerar man Vikplogen 
ännu högre.  

2-i-1-effektivitet
Med den kombinerade effektiviteten av den snabba Vikplogen framtill och salt- och grusspridaren monterad 
baktill på basmaskinen, klarar man både snöröjning och efterföljande saltning i ett enda arbetsmoment – 
med upp till 50 cm snö i 1,20–1,40 meters bredd.

Och trots sin bevisade effektivitet är Vikplogen utomordentligt tystgående och mycket bekväm att arbeta 
med.

När du skiftar redskap, kopplar City Ranger 2250 till hydraulslangarna med ett enkelt 
handgrepp! 

www.nilfisk-outdoor.se



Tekniska data
Vikplog

Dimensioner

Påmonterad:

Längd 3 000 mm
Bredd 1 400 mm
Höjd 1 960 mm

Förvaringsmått:

Längd 500 mm
Bredd 1 400 mm
Höjd 600 mm

Tekniska data:
Egenvikt 118 kg
Arbetsbredd         1 200 - 1 400 mm
Fri höjd under skäret         240 mm   
Fri höjd under stödben 215 mm

CE-godkänd enligt gällande EU-direktiv

Särskilda fördelar

Klarar snödjup på upp till 50 cm
Arbetsbredd: 1,2–1,4 m
Bägge skären ställs in hydrauliskt
Inbyggd vibrationsdämpning i A-ramen – Tystgående och bekväm
Stålskär som standard
Säkerhetsspärr
Lämplig för snöröjning av grusvägar pga. viktöverföring till basmaskinen
2 släpskor för höjdjustering – ojämna markplattor kräver t.ex. högre justering
Flytläge i sidled – släpskorna eller skäret följer markytan
Används oftast tillsammans med Salt- och grusspridaren

Extra utrustning

Gummiskär när markbeläggningen kräver extra skonsam behandling 

3 000 mm 1 400 mm
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