
City Ranger 2250
Schaktblad
Schaktbladet är en effektiv snöröjare, som klarar av riktigt stora snömassor. Schaktbladet monteras 
framtill på redskapsbäraren och kan köras tillsammans med salt- och grusspridaren, som monteras 
baktill. En arbetsbesparande 2-i-1 effektivitet som lämpar sig för både gator, gångar, trottoarer, P-platser 
och liknande.

Ny effektiv form 
Det är formen som gör skillnaden på schaktbladet. Den är den som avgör hur snön samlas ihop, hur 
mycket som kan flyttas och om snön lossnar från bladet igen. Det har vi på Nilfisk Outdoor undersökt 
noggrant och det nya schaktbladets böjda form är optimal.

Kapacitet
Tack vare den goda viktfördelningen mellan maskin och redskap – där maskinen faktisk går in och tar 
över en del av redskapets tyngd (se datablad för redskapsbäraren) – klarar schaktbladet av  
imponerande mängder snö i taget.

Stor arbetsbredd
Redskapsbäraren är en meter bred, men schaktbladet är 1,30 m – och kommer ändå åt på smala 
ställen, eftersom det kan vridas. Även om schaktbladet är helt vridet, så skrapar det rent framför 
maskinen.

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

www.nilfisk-outdoor.se



Tekniska data
Schaktblad

Dimensioner

Påmonterad:

Längd 2 850 mm
Bredd 1 300 mm
Höjd 1 960 mm

Förvaringsmått:

Längd 515 mm
Bredd 1 300 mm
Höjd 545 mm

Tekniska data:
Egenvikt 66 kg
Arbetsbredd         1 300 mm
Fri höjd under skäret         420 mm   
Fri höjd under stödben 370 mm

CE-godkänd enligt gällande EU-direktiv

Tekniska specifikationer.

Schaktbladet till City Ranger 2250 är i standardutförande utrustat med säkerhetsspärr 
och gummiskär. Schaktbladet vilar på två inställbara släpskor och på- och avmonteras 
utan verktyg

Skär:  Gummiskäret är bra till slask och för att skrapa helt rent, utan att skada 
beläggningen. 

2 850 mm 1 300 mm
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