
  PathPro™ Sneeuwschuiver 
voor (John Deere) Gator, Gator, Gator, Gator, (Kubota) RTV etc. RTV etc. RTV etc. RTV etc.

De modellen:

PP5.0: 127 x 44 cm, werkbreedte 120 cm 

PP6.0: 152 x 44 cm, werkbreedte 142 cm 

PP7.2: 183 x 46 cm, werkbreedte 169 cm 

De PathPro™ sneeuwschuiver is ontworpen 

voor het proffesioneel sneeuwschuiven. Dit is 

duidelijk zichtbaar omdat de PathPro een dikker 

stalen blad heeft dan andere merken, alle 

modellen voorzien zijn van auto-angling (hij 

draait automatisch naar de zijde met de meeste 

sneeuw) en is voorzien van kantelveren. Het 

gebruik van de kantelveren is essentieel op een 

ATV, het blad kantelt als het een opstakel raakt 

en klapt terug in standaard positie. Verder is het 

stalen blad afgewerkt met DuraSlick Coating, 

wat er voor zorgt dat de sneeuw sneller en 

beter van het blad afglijdt. Het blad staat onder 

een hoek van 65 graden.  

Eigenschappen

• Sneeuwschuiven tot 200 mm 

sneeuw (voertuigafhankelijk)

• Makkelijk aan te brengen dankzij EZ 

Mount system

• Automatic Angling – draait zelf naar 

de kant waar de meeste sneeuw 

ligt. Kan ook handmatig ingesteld 

worden.

• Het sneeuwschuif blad is voorzien 

van Duraslick met Teflon verf, 

waardoor de sneeuw er makkelijk 

afrolt. 

• Relatief laag in gewicht en kan 

daardoor door 1 persoon in 30 

seconden aangebracht worden.

• Makkelijk te installeren

De in 2014 geintroduceerde PathPro2 is ook 

geschikt voor montage op de Gator!
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 Prijzen zijn ex. BTW en onder voorbehoud prijs en productwijzigingen, levering volgens algemene voorwaarden.

Meer informatie is te vinden op www.meyerproducts.nl

Afbeelding 5: Optioneel de LPV 

zoutstrooier

Afbeelding 1: PathPro 6.0 met standaard schraapstrip. 

Afbeelding 2: PathPro met lier
Afbeelding 3: PathPro 

gemonteerd

Afbeelding 4: De 2" receiver 

koppeling, licht in gewicht.


