
City Ranger 2260

Hækkeklipper & 
hækketrimmer

Fakta og tekniske data på hækkeklipper og 
hækketrimmer til City Ranger 2260

Nyhed
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Effektiv fra top til bund

Lange, høje og/eller brede hække kan være lidt af et 
projekt at gå i krig med. Det er hårdt og langsommeligt 
arbejde og kan være forbundet med belastende arbejds- 
stillinger. Men ikke når man har en hækkeklipper til hjælp. 
Den er skabt til opgaven, og er især velegnet til thuja, taks 
og hårde bøgehække.
 
Hækkeklipperen er stabil, manøvredygtig og tilpasnings- 
venlig, for den arbejder lige gerne til højre og venstre for 
redskabsbæreren. Ved lodret klipning yder den på fuld 
kraft helt ned i jordhøjde og helt op til 320 cm. Den tager 
naturligvis også de vandrette flader, selv på meget brede 
hække, og den klipper gerne skråt (45 grader), så den får 
alle de små ‘stritter’ i hjørnerne med. 

Den leverer i det hele taget et jævnt og flot klippe- 
resultat, der sjældent påvirkes af ujævnheder i terrænet, 
fordi klipperen er støttet af fire hjul og derfor har en stabil 
og god balance.

Indstillingen til side- eller top-klipning foregår hydraulisk, 
og uanset hvor eller hvad der klippes, har føreren et godt 
udsyn til arbejdet.

Hækkeklipperens skær skal smøres jævnligt under brug. 
Derfor er der monteret en oliespray på hækkeklipperen, så 
olien altid er ved hånden under arbejdet.

Hækkeklipperen er udstyret med udløserfjedre. Den er 
derfor beskyttet og vil give sig, hvis man kører hårdt imod 
for tykke grene.

Hækkeklipperen er udstyret med støtteben, så det er nemt 
at af- og påmontere den. Den leveres med beskyttelsess-
kærm til transportbrug og opbevaring.

Udenfor sæsonen for hækkeklipning, hvor den mindre 
grove klipning og almindelig “vedligehold” af hækken find-
er sted, er hækketrimmeren det optimale redskab.

Fra hovedbommen afmonteres knivbjælken og hække- 
trimmeren påmonteres.

Hækketrimmeren er en hydraulisk trimmer til beskæring 
af lettere hække med grentykkelser op til 25 mm. Den 
klipper og findeler materialet i én arbejdsgang, så efter- 
følgende oprydningsarbejde minimeres. Høj hastighed på 
knivsystemet sikrer et rent snit, uden at flosse eller rive 
grenene.

- undgå langsommeligt arbejde i usunde arbejdsstillinger

VIGTIG INFORMATION
Ved brug af hækketrimmeren til City Ranger 2260 er det påkrævet 
at montere ca. 100 kg kontravægt eller redskab på ladet.
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3500 mm1600 mm

1939 m
m

2060 m
m

Hækkeklipper
- City Ranger 2260

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Tekniske specifikationer

Dimensioner
Længde mm 3500
Bredde mm 1600
Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) mm 1939 / 2060

Opbevaringsmål
Længde mm 1000
Bredde mm 1600
Højde mm 1450

Vægt  
Vægt (knivbjælke) kg 25
Vægt (klipperbom) kg 115

Ydeevne
Klippebredde mm 1300
Lodret klippehøjde, max. * mm 3200
Vandret klippehøjde * mm 0-2100

Vandret rækkevidde * mm 0-2500

Grentykkelse, max. mm 25
Arbejdshastighed km/t 0-2
Antal knive stk. 36
Olieforbrug l/min. 25

CE godkendt iht. EU direktiv
* Rækkevidder på klippebom er angivet ved påmonteret knivbjælke

Standardudstyr:

Beskyttelsesskærm Til montering på knivbjælken ved transport og opbe- 
varing.

Støtteben Hækkeklipperen er udstyret med støtteben som benyt-
tes ved afmontering af redskabet for sikker parkering.

Holder For altid at have oliespray klar og ved hånden, er der 
monteret holder til oliespray på den lodrette bom.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Hækketrimmer Se datablad.
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Hækketrimmer
- City Ranger 2260

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Tekniske specifikationer

Dimensioner
Længde mm 4000
Bredde mm 1400
Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) mm 1939 / 2060

Opbevaringsmål
Længde mm 1000
Bredde mm 500
Højde mm 1600

Vægt  
Vægt (trimmer) kg 48
Vægt (klipperbom) kg 115

Ydeevne
Trimmebredde mm 1300
Lodret trimmehøjde, max. * mm 2700
Vandret trimmehøjde * mm 300-2100

Vandret rækkevidde * mm 1850

Grentykkelse, max. mm 25
Arbejdshastighed km/t 0-2
Antal knive stk. 3
Olieforbrug l/min. 20-28

CE godkendt iht. EU direktiv
* Rækkevidder på klippebom er angivet ved påmonteret trimmer

Standardudstyr:

Støtteben Hækketrimmeren er udstyret med støtteben som benyt-
tes ved afmontering af redskabet for sikker parkering.

Holder For altid at have oliespray klar og ved hånden, er der 
monteret holder til oliespray på den lodrette bom.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Knivbjælke Se datablad.

Kontravægte Det anbefales at anvende kontravægte bag på City 
Ranger 2260, når hækketrimmeren anvendes.
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Noter
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Noter
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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


