
Park Ranger 2150
Vikplog
Vikplogen visar verkligen den motoreffekt och styrka som Park Ranger 2150 har. När snön är hård 
och tung bryter den igenom snötäcket med spetsen av V:et och skickar därefter ut snön på båda sidor. 
Även mycket stora snömängder blir då enklare att bli av med.
 
Plogen är flexibel och kan förutom att stå i V-form även ställas helt rakt och som ett Y. Den extra 
Y-funktionen är praktisk när snön ska forslas bort och samlas på ett bestämt ställe, t.ex. i ett hörn 
på en gård eller p-plats.
 
Vikplogen arbetar perfekt tillsammans med salt- och grusspridaren. Park Ranger 2150 röjer alltså 
både snö och halkbekämpar i ett enda arbetsmoment.

Med Park Ranger 2150 tager det max. 4 min. at skifte til et andet redskab uden 
brug af værktøj! 

www.nilfisk-outdoor.se



Park Ranger 2150 Park Ranger 2150 

Tekniska data
Vikplog

Særlige egenskaber

Klarar snödjup på upp till 50 cm

Arbetsbredd: 1,2–1,4 m

Bägge skären ställs in hydrauliskt

Stålskär som standard

Säkerhetsspärr

2 släpskor för höjdjustering – ojämna markplattor kräver t.ex. högre justering

Flytläge i sidled – släpskorna eller skäret följer markytan  

Kan kombineras med salt- och grusspridare – dubbel effektivitet

Extra utrustning

Gummiskär när markbeläggningen kräver extra skonsam behandling 

2 700 mm 1 200 mm

Dimensioner

Påmonterad:

Längd 2 700 mm
Bredd 1 200 mm
Höjd 1 935 mm

Förvaringsmått:

Längd 500 mm
Bredd 1 200 mm
Höjd 600 mm

Tekniska data:
Egenvikt 114 kg
Arbetsbredd         1 200 - 1 400 mm
Fri höjd under skäret         140 mm   
Fri höjd under stödben 125 mm

CE-godkänd enligt gällande EU-drektiv 
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