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Упорни колела с височина (200 x 80 mm)Унив.  с-ма за монтаж с хидр. шарнирен 
механизъм / два цилиндъра/

Дъска за снегопочистване, дебелина на 
материала 5-6 мм стоманена плоча

Профил
ADLER - Снежна дъска S-серия

Следващата зима със сигурност ще дойде!
И следващата..... и следващата...... и следващата......

Със S-серията ADLER-Snow Blade ще бъдете идеално 
подготвени за изчистването на снега и леда за много години 
напред.
Ние сме проектирали така почистващият ръб, че да не може 
да се обледенява. Това гарантира отлични резултати при 
изчистване дори при най-трудните метеорологични условия 
и денонощна употреба. Освен това, отнемащата време задача 
за размразяване на пружинните капаци, докато работите,  
също става ненужна. Ако изберете нашата хидравлична 
система за управление на ъгъла на атака, водачът също така 
може лесно да насочи греблото от мястото си по време на 
работа.

Допълнителни аксесоари:

•

•

Хидравличното управление ви позволява ефективно да 
чистите снега, без да напускате мястото на водача 
Клапан за освобождаване на налягането за защита от 
претоварване

• Подсилени колела
• Алтернативни почистващи ръбове:

– гумен или корунд
– метален

• Странични маркери, LED, 12/24 V със светлоотразителни 
ленти, вляво /вдясно

• Държачи за флагчета

ADLER-Snow Blade 
S-серия

135 150 180 210 240 270 300 330

Раб.дължини 
право/под ъгъл от 30°)

cm

135/ 
120

150/ 
134

180/ 
160

210/ 
187

240/ 
214

270/ 
241

300/ 
263

330/ 
289

Височина mm 650 650 800 800 800 800 1,150 1,150

Колела  Ø/mm 200x50 200x50 200x80 200x80 200x80 200x80 250x80 250x80

Тегло kg 195 210 336 366 393 421 594 628

• до 115 см височина и 330 см ширина

• Дебелина на материала 5 - 6 мм

• Пружинна защита

• Регулируеми колела

• Защита на ръба

• Прахово покритие

•

Дъска за сняг

S-серия

Винаги готови за зимата....

Сменяеми ръбове с пружинна защита

Сигнални флагчета и държачи

Странични маркери LED
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