
Ha a park rendezésre vár - a Park Ranger készen áll!

A változtatás jogát előzetes értesítés nélkül fenntartjuk.

16307

A kép illusztrációként szolgál. 

Egyszer  m ködtetésEgyszer  m ködtetésEgyszer  m ködtetésEgyszer  m ködtetés
A Park Ranger 2150 teljesen hidraulikus, és kezelése rendkívül egyszer .
Nem tartalmaz olyan mechanikai elemeket mint ventilátorszíjak, láncok és
f tengelyek, tehát kevesebb kopásnak kitett elemb l áll. A haszonjárm 
ezért minimális karbantartást igényel és figyelemre méltóan strapabíró.
Ugyanez vonatkozik a tartozékokra is, amelyek mindegyike testre szabott
a Park Ranger 2150 számára. A felszerelés után a gép szerves részévé
válnak, ezzel biztosítva minden esetben a helytakarékos kivitelt.
Gyors tartozékcsereGyors tartozékcsereGyors tartozékcsereGyors tartozékcsere
A Park Ranger 2150 esetében egy tartozék cseréje egy másikra kevesebb
mint 4 perc alatt elvégezhet  - nincs szükség szerszámra!

• Tengelycsuklós és kompakt
• 28 LE & 4 kerékhajtás
• Gyors eszközcsere kevesebb, mint 4 perc alatt
• Személyre szabott eszközök
• Testre szabott min ségi tartozékok többfunkciós feladatokhoz

A Park Ranger 2150 olyan alapgép, amelyre a minden évszakot átfogó
Park Ranger tartozékok felszerelhet k. A csuklós és csak 1 m szélesség 
Park Ranger haszonjárm  professzionális teljesítményt nyújt még a legnehezebben hozzáférhet  helyeken is. Szervokormányának és 1,5 m-es
fordulósugarának köszönhet en nagyon jól kormányozható. A négykerék-meghajtás és a 28 LE minden helyzetben elegend  er t és teljesítményt ad.

● Alaptartozékok

Model Park Ranger 2150 –
alap gép

Cikkszám E97000100

Technikai jellemzők

Hengerkefék 3

Akkumulátor típusa 12 volt 44 AH

Üzemanyag tartály ( L ) 20

Hosszúság x szélesség x magasság (CM) 2 225 x 1 015 x 1
935

Magasság vezetőfülke nélkül 1 210

Tömeg vezetőfülkével együtt 610

Tömeg vezetőfülke nélkül 485

Megengedett össztömeg max. 1 300

Fékezetlen utánfutó - az utánfutó megengedett tömege max. 750

Megengedett együttes tömeg - fékezetlen utánfutó max. 1 750

Fékezett utánfutó - az utánfutó megengedett tömege max. 1 500

Megengedett együttes tömeg - fékezett utánfutó max. 2 650

Gumiabroncs méret 18 x 9 5 - 8

Megengedett tengelyterhelés, elöl 740

Megengedett tengelyterhelés, hátul 740

Abroncsnyomás 24

Haszonjárművek Park Ranger 2150 
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Model Park Ranger 2150 –
alap gép

Cikkszám E97000100

Technikai jellemzők

Felületre gyakorolt tengelynyomás max. 2 1

Zajszint a 2009/63 sz. egk irányelvnek megfelelően - álló helyzetben 78

Zajszint a 2009/63 sz. egk irányelvnek megfelelően - elhaladáskor 80

Zajszint a 2009/76 sz. egk irányelvnek megfelelően - a vezetőülésben, nyitott ablakkal 85

Eu-szabvány Stage IIIA

Üzemanyagfogyasztás 2400 rpm. 2 8

Kenőolaj 5 W/40 3 0

Zajszint a 2009/76 sz. egk irányelvnek megfelelően - a vezetőülésben, zárt ablakkal 84

Hőmérséklet kijelzés 112

Töltőkapacitás 65 A

Max. sebesség 16

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok
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