
Park Ranger 2150

Ukrudtsbørste

Fakta og tekniske data på ukrudtsbørste 
til Park Ranger 2150
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En rigtig arbejdshest
Ukrudtsbørsten til befæstede arealer - ukrudtets fjende, miljøets ven

Endnu en specialist er blevet føjet til Egholm’s redskabs- 
program. Ukrudtsbørsten er specielt udviklet til ukrudts-
bekæmpelse på befæstede arealer som stier, pladser, 
veje, fliser, asfalt og lignende - ovenikøbet med fuldkom-
men miljøren samvittighed, for der er nul pesticider med i 
billedet.

Miljømæssigt fremsynet
Der er næppe nogen tvivl om, at udviklingen går imod 
større og større stramninger på miljøområdet. Den 
globale bevidsthed om gift- og affaldsstoffers indvirkning 
på miljøet griber stadig mere om sig og resulterer globalt 
set i flere og flere regulativer om, hvilke stoffer vi må - og 
især ikke må - slippe løs i naturen. Også lokalt tages der i 
flere og flere kommuner vidtrækkende beslutninger på det 
miljøbeskyttende område. Det er derfor sund fornuft at 
være forberedt, som ukrudtsbørsten er det. Den kan sige 
sig fuldstændig fri for miljøbelastende forhold og kan der-
for godkendes af selv de skrappeste miljøregler. Vi kalder 
det fremtidssikring.

Men det er ikke kun det miljørigtige, der gør den nye 
ukrudtsbekæmper genial. Egholm´s ukrudtsbørste 
bekæmper, fejer og fjerner ukrudt på befæstede arealer i 
én arbejdsgang. 

Den kraftige stålbørste kratter ukrudtet løs og stresser 
nye spirer. Kombineres ukrudtsbørsten med sugetank-
en fra feje-/sugeanlægget, opsuger man samtidigt: Det 
løsnede ukrudt, ukrudtsfrøene og det fine jordlag, som 
danner grobund.

Ukrudtsbørsten er fuldhydraulisk justerbar i alle retninger. 
Dens kraftige stålbørster justeres fra førersædet, så tryk-
ket enten lægges præcist der, hvor ukrudtet sidder godt 
fast eller fordeles jævnt over belægningens overflade.

Ukrudtsbørsten er skånsom mod belægningen i kraft af 
dens hydrauliske justering, børstens kvalitet og maskin-
ens størrelse. 

Ukrudtsbørste til Park Ranger 2150
Ved gentagen arbejdsgang renholdes og forebygger ukrudtsbørsten 
for ukrudt - uden brug af pesticider.
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3300 mm1230 mm

1850 m
m

1935 m
m

Standardudstyr:

Hydraulisk justerbar
kost

Den fleksible kost er justerbar via maskinens hydrau- 
liske system.

Hastighedsregulering Hastighedsregulering gør det muligt at justere koste- 
hastigheden.

Afskærmning  Afskærmningen sikrer, at ukrudtet ikke spredes under 
arbejdet, og samler ukrudtet når man vil samle det op 
med sugemundstykket. 

Ekstraudstyr (tilbehør):

Sugemundstykke og 
sugetank

Et dedikeret sugemundstykke med integreret børste-
valse gør det muligt at kombinere ukrudtsbørsten med 
feje-/sugeanlæggets sugetank, så det løsnede ukrudt 
suges op i sugetanken umiddelbart efter, det er kradset 
løst.

Tekniske specifikationer

Dimensioner
Længde mm 3300
Bredde mm 1230
Højde med / uden kabine mm 1935 / 1850

Opbevaringsmål
Længde mm 1450
Bredde mm 900
Højde mm 630

Vægt  
Vægt (ukrudtsbørste) kg 85

Ydeevne
Arbejdsbredde mm 700
Børstemotor, hastighed rpm 0-114
Børste, diameter Ø mm 700
Frihøjde under sugemundstykke (ekstraudstyr) mm 30 
Frihøjde under kost mm 160
Arbejdshastighed km/t 2-4

CE godkendt iht. EU direktiv

Ukrudtsbørste
- Park Ranger 2150

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.
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Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærere, som holder veje, parker og udendørs-
arealer rene og indbydende hele året rundt. Vi leverer kvalitetsmaskiner og funktionelle redskaber til 
mennesker, som dagligt laver et ærligt stykke arbejde med at holde vores byer rene, velholdte og 
indbydende. Med specialværktøj, som er udviklet til maskinerne, leverer Egholm maskiner perfekte 
resultater uanset hvilken opgave, der er tale om. Egholm maskiner er fremstillet af håndværkere i 
Danmark og anvendes i byer og parker i hele verden.

Egholm redskabsbærere er udviklet af mennesker, som brænder for teknologi og innovation. Vi lytter 
til de mennesker, som kører, anvender og servicerer maskiner fra Egholm, for de er de rigtige eksperter. 
Det er vores mission at designe, fremstille og markedsføre redskabsbærere, som giver perfekte
resultater i den virkelige verden. Egholm maskiner er ærlige maskiner - ikke kun fordi de giver komfort, 
sikkerhed og solide slutresultater. De er også en sund investering i mange år fremover, og de giver et 
enestående investeringsafkast.

Vi vil gerne have, at du på alle mulige måder tænker på os som din partner. Og vi insisterer altid på 
pålidelighed, tillid og ærlighed i vores partnerskab med dig og med vores netværk af forhandlere og 
servicepartnere. Vi er ukomplicerede og direkte i vores kommunikation og i vores samarbejde med alle 
parter. Det er troen på hårdt arbejde og uviljen til at gå på kompromis, der hjælper os med at levere den 
kvalitet, vi er kendt for. Og vi tror på, at det også afspejles i de maskiner, vi fremstiller til dig.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Danmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.dk - info@egholm.dk


