
Park Ranger 2150
Salt- och grusspridare
Med Nilfisk-Egholms salt- och grusspridare är du ordentligt rustad för att hålla halkan i schack! Den har en 
rostfri behållare som standard och ett särskilt inbyggt luftintag som tar in luften framför redskapet, för att 
även skydda grundmaskinens motor mot saltdamm.

Salt- och grusspridaren är tillverkad av robusta enheter. Dess spridarskiva har stor slitstyrka och kan därför 
hantera salt, sand, kross och stenflis. En variabel doseringsskruv säkerställer en exakt och jämn spridning 
av materialet och därför också en jämn upptining av t.ex. cykelvägar, trottoarer eller parkeringsplatser. 
Spridaren ställs in manuellt efter väder och körhastighet, så att den bara sprider precis den mängd som 
krävs. Spridningsbredden kan ställas in från 1–5 m och kan ställas in på spridning åt sidan när ytorna så 
kräver.

Salt- och grusspridaren kan idealiskt kombineras med både schaktblad och svängbar borste. Park Ranger 
2150 röjer alltså både snö och halkbekämpar i ett enda arbetsmoment.

Med Park Ranger 2150 tar det högst 4 minuter att växla till ett annat redskap, 
utan att verktyg behövs!
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Tekniska data
Salt- och grusspridare

Dimensioner

Påmonterad:

Längd 2 510 mm
Bredd 1 015 mm
Höjd 1 935 mm

Förvaringsmått:

Längd 1 175 mm
Bredd 800 mm
Höjd 1 350 mm

Tekniska data:
Egenvikt     89 kg
Egenvikt stativ        31 kg
Behållarens volym 210 l
Lasthöjd 1 250 mm

CE-godkänd enligt gällande EU-direktiv 

Särskilda fördelar 

Inställbar spridningsbredd 1–5 m

Variabel inställningsskruv säkerställer jämn upptining

Salt- och grusspridaren har en rostfri behållare som standard och alla de viktigaste delarna är 
tillverkade av rostfria material

Särskilt inbyggt luftintag – motorskydd

Omrörningssystem hindrar all bryggbildning i materialet

Presenning – skyddar materialet mot nederbörd

Stativ för av- och påmontering medföljer

Kan kombineras med svängbar borste och schaktblad

2 510 mm 1 015 mm
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