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Technologie

ADLER
• Van 65/90 cm hoog tot  

135 - 300 cm breed

• Twee schanierbare vleugels

• Hydraulische schuinverstelling

• Ijsvrije geveerde kleppen

• Randafhouder

• Hoogwaardige primer en poedercoating

• Verstelbare steunwielen

Sneeuwschuif 
V-Serie

Opgeruimd …

2020/03 (NL) Verandering van de maten, gewichten en technische gegevens voorbehouden. 

ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG · An den Bahngleisen 28 · 48356 Nordwalde 
Jeroen Withag (Account Manager BeNeLux) · Mobiel: +31 6 24 76 43 53, Tel.: +31 53 2305035 · Fax: +49 (0) 25 73/97 999 - 40 

j.withag@adler-arbeitsmaschinen.nl



V - serie aan minishovel

NIEUW! Nu ook werkbreedte tot 300 cm

Elektrisch omschakelventiel met botsventiel en 
twee stikstof bollen

Minishovel aansluiting met  
niveauregeling en steunpoot

Alle standen mogelijk Y , V en diagonaal

De sneeuw ADLER voor het komende winter!
De ADLER-Vario sneeuwschuif ondersteunt u bij het professioneel 
ruimen bij moeilijke omstandigheden. Door de variabele standen 
van het blad, rechts, links (30) of V en Y vorm, kunt u fietspaden en 
voetpaden eenvoudig sneeuwvrij maken. Ook inzetbaar voor  
parkeerplaatsen en industrieterreinen.

Standaard wordt  de V - serie met randafhouder, ijsvrije geveerde 
kleppen en hoogwaardige steunwielen uitgevoerd.

Door de verkrijgbare en flexibele opnamesystemen voor smalspoor-
tractoren en minishovels kunt u de sneeuwschuif van de V - serie 
veelvuldig in het winterseizoen inzetten. De geïntegreerde niveaure-
geling zorgt voor een uitstekend ruimresultaat.

Als uw voertuig geen 2 dubbelwerkende ventielen heeft,kunt u de 
gewenste standen van het bord verstellen door middel van een elek-
trisch omschakelventiel.

Extra uitrusting
• Verzwaarde zwenkwielen Ø 200 x 50 mm

• Elektrisch omschakelventiel

• Breedtelampen LED 12/24 V met markeringsstickers links/rechts

• Vlaghouder

• Vlaggen met flexibele steel

• Speciale kleur volgens RAL-kleur (Standard RAL 2002)

• Comfortbediening voor het verzetten van de sneeuwploegvleugel 
in één werkgang

ADLER-Vario-Sneeuwschuif 
V - serie 135 150 180 210 240 270 300 330

Werkbreedte in V-, Y-  en diagonaal  
(bij 30o schuinstelling) cm 121 129 155 190 215 235 258 289

Bordhoogte   binnen/buiten mm 550/650 550/650 550/650 750/900 750/900 750/900 750/900 750/900

Zwenkwielen  Ø/mm 180 x 50 180 x 50 180 x 50 200 x 80 200 x 80 200 x 80 200 x 80 200 x 80

Gewicht (zonder opname) kg 185 190 200 353 389 412 465 511

Memo 
ADLER-Sneeuwschuif V-Serie
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