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KapacitetEgenskaperDrivlinaMotorLjudDimensioner

Arbetsbredd 71.1 cm

Snöhus höjd 59.7 cm

Kasthastighet upp till 
ton / timme

71.6

Kasta längden upp till 18.3 m

Matar hink 40.6 cm

Dual belt drive JA

Glidsko JA

Kantskärare JA

Ljus JA

Handvärme JA

Auto-Turn JA

Växelhus i gjutjärn JA

Däckstorlek 16X4.80-8

Driftsystem Hydrostat

Typ operativ system Hydrogear RT-310

Ariens Professional 28 EFI
Produktnummer: 926336

Snöslunga med 420 cc EFI-motor, förstärkt ram och släpsko

SNÖSLUNGOR FÖR PROFFS

HYDRO-PRO är en serie snöslungor som riktar sig till 
yrkesanvändare, men som även passar den som vill ha 
en riktigt bra snöslunga med många funktioner. Dessa 
snöslungor är utrustade med en stark EFI-motor som 
snabbt och effektivt röjer undan stora mängder tung snö. 
Med en inmatningsskruv på 40,6 cm, en slunghöjd på 60 
cm och en motor på 420 cc slungar den här modellen 
upp till 79 ton snö i timmen med en kastlängd på upp till 
18 meter.

KEEP MOVING – fördelarna med EFI och E-Grov

Med hjälp av den elektroniska förgasaren kontrollerar EZ-
Launch EFI-motorn hastigheten på utkastaren och 
fläkten, vilket ger full effekt oavsett snömängd. Den här 
motorn kan utan problem även hantera tung och våt snö. 
Till skillnad från många andra snöslungor startas en EZ-
Launch EFI-motor med två enkla steg. Vrid nyckeln till 
startläget och dra i startsnöret. Du kan sedan reglera 
effekten med ett enkelt reglage. En EFI-motor sparar 
bränsle genom att motorn själv styr precis hur mycket 
bensin som ska användas under drift.
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Hydrostatisk JA

Hjul/band mått 16X4.80-8

Momentaxel intill 18,4Nm

Motormärke Ariens

Motortyp AX 420 EZ-Launch EFI

Bränsletyp 4-takt bensin

Hastighet vid maximal 
effekt

3600 o/min

Tomgangshastighet 2000 o/min +-200

EL-Start 220V JA

Timmätare Nei

Cylindervolym 420.0 cc

Oljemängd 1.123 liter

Underhållsfri hydrostat JA

Tändstift Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, 
Champion RN9YC, Bosch WR6DC

Tankvolum 1.9 liter

Garanterad 
ljudeffektnivå (LWA)

107.0 dB(A)

Ljudtrycksnivå vid 
användarens öra (LPA)

90.0 dB(A)

Höjd 1.184 meter

Bredd 0.767 meter

Längd 1.532 meter

Volym 1.391252096 m3

Vikt 142.9 kg

LÃ¤s mer om produkten hÃ¤rr:
https://www.ariens.se/product?number=926336

https://www.ariens.se/product?number=926336&source=PDF
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