Park Ranger 2150

Tippflak

Tippflaket är skräddarsytt till din Park Ranger och är effektivt när sand, jord, grus och avfall från
trädgårdar eller parker ska transporteras till och från anläggningsarbetet. Tack vare enkel
manövrering kan du köra lasset ända fram till den plats där det ska användas och den goda
viktfördelningen ser till att det inte blir några spår på gräsmattan under arbetet.
Tippflaket kan lasta upp till 300 kg och är flexibelt vid påfyllningsarbetet, eftersom den översta
delen på båda sidorna kan tas bort och båda sidorna samt bakluckan kan fällas ned helt. Tömningen
sker från förarplatsen via en hydraulisk tippfunktion.
Förutom sin funktion som flak fungerar samma tippflak också som underdel till lövsugens lövtank
(se datablad för Lövsug).
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

Tippflak

Mått
Påmonterat:
Längd
Bredd
Höjd

2 440 mm
1 015 mm
1 935 mm

Förvaringsmått:
Längd
Bredd
Höjd

ParkPark
Ranger
2150
Ranger
2150

2 440 mm

1 400 mm
950 mm
1 350 mm

1 015 mm
Invändiga lastmått:
Längd
Bredd
Höjd

Särskilda egenskaper
Tippflaket är tillverkat av ett kraftigt stålchassi med avtagbara sidor.
Bakluckan kan låsas i horisontellt läge, så att man kan transportera t.ex. virke och
trädgårdsredskap på flaket.
Tippflaket lastkapacitet är 300 kg.
Med den hydrauliska tippfunktionen går det enkelt och snabbt att tömma tippflaket.

1 040 mm
860 mm
300/600 mm

Tekniska data:
Egenvikt
Lastkapacitet
Volym

CE-godkänd enligt gällande EU-direktiv

Stativ för enkel och snabb av- och påmontering av tippflak medföljer som standard.
En ensam person kan därför enkelt montera tippflaket.
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100 kg
300 kg
0,4 m3

