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Rangifer  TX252 on monitoimikone jäänhoitovarustuksella. Sen 
kompakti koko mahdollistaa erityisesti pienten jääalueiden jäänhoidon. 
Koneessa ei ole hydrauliikkaa vaan se on puhtaasti sähkötoiminen.  
Kone soveltuu käytettäväksi sekä sisätiloissa että ulkoalueilla. 

Rangifer TX252 on usean vuoden suunnittelutyön ja testauksen tulos. 
Suunnittelun lähtökohtana oli ajatus koneen muunneltavuudesta. 
Koneen varustus jäänhoitoon voidaan purkaa ja tilalle asentaa jokin 
muu varustus. Koneen jäänhoidon teli on irrotettavissa oleva yksi 
kokonaisuus ja myös lumisäiliö voidaan koneesta poistaa. Kuljettajan  
työpiste kääntyy 180 astetta ja mahdollistaa erilaisten työkalujen ja 
varusteiden asentamisen kuljettajan eteen. Koneen ajosuunta on 
vaihdettavissa.

Rangifer TX252 koneessa on RHS rakenneteräksestä valmistettu 
putkirunko, jonka sisälle suojaan on kiinnitetty suurin osa koneen 
sähköjohdoista. Koneessa on kaksi toisiinsa yhteydessä olevaa  
sähkökaappia, jotka suojaavat sähkökomponentteja kosteudelta ja 
epäpuhtauksilta. Kaikki ajomoottorit ovat AC moottoreita ja niitä 
ohjataan Curtis Instruments moottoriohjaimilla.   

Ajomoottori on kytketty suoraan lehtijousituksella varustettuun TX2 
vetoakseliin. Koneessa on  elektromagneettinen jarrujärjestelmä. 

Koneen ohjaus perustuu ns. fly-by-wire ohjausjärjestelmään, jossa 
ohjauskäskyt välittyvät sähköisesti ilman mekaanista tai hydraulista 
yhteyttä. Ohjausakseli kiinnittyy suoraan runkoon ja akselissa on 
hammastankovälityksellä ja vaihteistolla varustettu AC suorasähkö-
moottori.

Rangifer monitoimikoneen lumisäiliö tyhjennetään edestä päin.   
Lumisäiliön ja telin nostolaitteina käytetään kuularuuvinostimia. 
Nostimia ohjataan Suomessa valmistetuilla  DC -ohjaimilla. 

Vakiovarusteisiin kuuluu suorasähkökäyttöinen vesipumppu, jonka 
tehoa voidaan säätää portaattomasti 0-100%. Vesipumppu on  
kalvopumppu. Jäädytysveden levitysputkessa on 18kpl suutinyksikköä,  
jotka takaavat vesisumun tasaisen leviämisen jäädytettävälle pinnalle. 
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Rangifer TX252 Tekniset tiedot ja mittatiedot

Kokonaispaino 1780kg ilman jäänhoidon teliä
Kokonaispaino 2185kg jäänhoidon telin kanssa
Pituus 330cm
Leveys 160cm
Telin leveys 183cm
Akseliväli 150cm
Raideväli 120cm
Korkeus 211cm
Korkeus lumisäiliö ylhäällä 250cm
Korkeus 228cm (kuljettaja)

Kääntösäde 350cm

AC sähkömoottorit 5kpl
Jännite 48V
Ajomoottori 5,5kW
Ohjausmoottori 0,8kW
Vesipumppu 1,2kW

Kipin nostolaite 20 kNm
Höylästön nostolaite 10 kNm

Lumisäiliön koko 1,85m3
Vesisäiliön koko 360 L

Jarrujärjestelmä elektromagneettinen

Ruuvikuljettimet 20cm halkaisija
Jäähöyläterän leveys 168cm

Koneessa ei ole hydrauliikkaa vaan kaikki toiminnot ovat sähköisiä.

Vaakakuljetin sähkömoottori 2,5kW suuntaa vaihtava
Pystykuljetin sähkömoottori 2,5kW suuntaa vaihtava


