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NOWY FREZ POSIFLEX

PRECYZJA BRZYTWY 
Aktywna komora śnieżna freza POSIFLEX jest wyjątkowa. Umożliwia 

gromadzenie się śniegu i służy do zwiększania jakości rowkowania bez 

konieczności zagłębiania. Kolejna korzyść: ustawienie geometrii freza 

umożliwia ustawienie go w pozycji pływającej, dostosowującej się do 

nierówności terenu lub w pozycji zablokowanej, tym samym uzyskując 

precyzyjną i stabilną konfigurację roboczą. Czujnik prędkości obrotowej* 

zapewnia dokładne i precyzyjne odczyty. W oparciu o te informacje, 

biorąc pod uwagę wymagania dotyczące mocy pojazdu, operator może 

dostosować prędkość wału freza i dzięki temu znacznie poprawić wyniki 

ratrakowania.

*Dostępne w wersji POSIFLEX Premium

WIĘCEJ INFORMACJI: 
sales.na@prinoth.com · www.prinoth.com

ŻĄDAMY DOSKONAŁYCH 
TRAS NARCIARSKICH.
Od 20 lat pasjonujemy się perfekcyjnie wyratrakowanymi trasami 
narciarskimi. Przelaliśmy całe nasze doświadczenie na 
opracowanie nowego freza POSIFLEX. Aktywna komora śnieżna 
gwarantuje perfekcyjne trasy , zapewniając gościom najlepszy 
sztruks na świecie!

DOSKONAŁY WYGLĄD I PROSTA OBŁUGA
Materiał finiszerów został całkowicie przeprojektowane. Wykonane z wytrzymałej 

gumy, poszczególne sekcje ze zintegrowanymi obciążnikami i grzebieniami 

składają się z mniejszej ilości części, co skraca czas i koszty konserwacji. Gwarantują 

najwyższą jakość docisku i szybkie ratrakowanie. Nowe, wzmocnione stalą osłony 

śnieżne zapewniają mniejszą akumulację śniegu, a także robią niezwykłe wrażenie. 

Ulepszony wał freza jest teraz czerwony, posiada grubsze i twardsze zęby, co 

wydłuża jego żywotność.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Szerokość freza (szerokość ratrakowania): 4,362 mm (172”)

Szerokość freza (wraz z elementami stałymi): 5,348 mm (211”)

Szerokość freza (wraz z finiszerami): 6,199 mm (244”)

Liczba zębów freza: 234

Waga: 780 kg (1,720 lb)

CECHY WYNIKAJĄCE KORZYŚCI POSIFLEX POSIFLEX PREMIUM

Posiflex ustawienia geometrii Wzrost jakości Pływająca Pływająca/Zablokowana

Nowy design finiszerów Redukcja kosztów konserwacji Dostępny Dostępny

Przeprojektowane pokrywy i zmodernizowany wał freza Redukcja czasu oczyszczania Dostępny Dostępny

Komora śnieżna Wzrost jakości ratrakowania Dostępny Dostępny

Pozycja płaska po naciśnięciu przycisku Wzrost produktywności Nie dostępny Dostępny

Czujnik rotacji wału freza Wzrost jakości Nie dostępny Dostępny
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