
Meyer PathPro2™  
voor thuis en offroad gebruik

Draadloze afstandbediening; standaard op PathPro2™ 

Voertuig adapter met 2” koppeling

PathPro2™                              Nieuw

De nieuwste en lichtste sneeuwschuif voor thuis en 
offroad gebruik van Meyer. 

* De PathPro2™ is een robuuste, eenvoudig te gebruiken 
   sneeuwschuiver die is vervaardigd uit staal.
* De PathPro2™ is ontworpen voor het gebruik op   
   etspaden, lange op   etspaden, lange oprijlanen (niet geschikt voor de 
   autoweg of snelweg). 
* De goede manoeuvreerbaarheid maakt de PathPro2™ 
   zeer geschikt voor gebruik op parkeerplaatsen, paden 
   en eigen wegen.
* De PathPro2™ is gemaakt voor montage op kleinere 
   4×4/4×2 bussen, pick-up’s en SUV’s.

BBediening
De draadloze afstandbediening voor het elektrisch liften 
van de sneeuwschuif wordt standaard meegeleverd.  Het 
gepantenteerde Auto-angling systeem op de PathPro2™ 
zorgt ervoor dat hij automatisch draait naar de zijde met 
de meeste sneeuw. 

Bevestiging
DDe PathPro2™ sneeuwschuivers worden aan het voertuig 
bevestigd met een 2” voertuigadapter (Amerikaanse
trekhaak). Deze voertuigadapters zijn verkrijgbaar voor 
zeer veel voertuigen. Nadat de voertuigadapter gemon-
teerd is, is de PathPro2™ eenvoudig in ca. 30 seconden op 
het voertuig te bevestigen, zonder gereedschap. 

Lichtgewicht en sterk
Het gewicht is rond 90 kg en is daarmee de lichtste 
sneeuwschuif met elektrische hefbediening. De PathPro2™ 
is volgens dezelfde richtlijnen ontworpen als grotere 
sneeuwschuivers, maar dan voor de kleinere en lichtere 
voertuigen. Hij is voorzien van extra sterke ribben en
kantelveren.  De kantelveren zorgen ervoor dat de 
sneeuwschuif omklapt als een obstakel geraakt wordt. 

AAfwerking
De eisen waaraan sneeuwschuivers moeten voldoen 
worden steeds hoger. Een sneeuwschuiver mag bijvoor-
beeld de weg niet beschadigen en in woongebieden niet 
teveel geluid maken. Meyer sneeuwschuivers dragen
hieraan bij met een interessante keuze in rubber- en kunst-
stof schraapstrippen met lagere dB-waarden en wegdek-
besparende eigenschappen.
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