
TEHO

SNÖRÖJNING
SNÖLASTARE

LÄMPLIG FÖR EXTREMT EFFEKTIV SNÖRÖJNING

På områden med mycket snö

till hjullastare

30–40 lass Per timme

effektiviteten i am 2500 snölastare ligger i 
dess förmåga att rensa rent och ta bort snön 
från området på en och samma gång. driven 
av en stark 6-cylindrig dieselmotor kan 

snölastaren utföra krävande jobb redan vid 
låga varvtal. detta möjliggör för en extremt 
kostnadseffektiv bortforsling av snön.
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tekniska data

Stor lastkapacitet Utkaströret vänds till transportläge med två cylindrar Steglös justering av utkastningsvinkeln

AM 2500

am 2500

Vikt

Arbetsbredd

Kapacitet

Bredd

Höjd

Längd

Utkaströrets svängvinkel

Separat driftmotor, effekt

Kraftöverföring

Basmaskinens tipplast (min.)

3630 kg

2700 mm

ca 30 m³/min.

2855 mm

3860 mm

2475 mm

270°

129 kW

Centrifugalkoppling, planetväxel med kilrem

7000 kg

med am 2500 snölastare kan man lasta upp till 40 lass snö 
per timme där ett optimalt lastat flak ligger på 27 m3 pack-
ad snö. med snölastaren kan man antingen flytta, lasta eller 
slunga ut snö med utkastarröret med steglös svängning på 
200 grader i sidled eller upp till 30 meter framåt. snölasta-
ren är särskilt effektiv vid områden där snön måste flyttas 
eller forslas bort snabbt och säkert.

en del bilder innehåller tillägsutrustning. Vi förbehåller oss  rätten till förändringar.
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