Park Ranger 2150

Høj fleksibilitet og
manøvredygtighed

En alsidig maskine med 19 unikke redskaber til alle
typer af udendørs vedligeholdelsesopgaver

Stage V

Optimér den
udendørs
vedligeholdelse
- med én maskine og 19 specialredskaber
Park Ranger 2150 er det mest attraktive valg inden for
kompakte maskiner. Med 19 skræddersyede redskaber
udfører maskinen hver eneste opgave lige så godt som
- eller bedre end - alle andre enkeltfunktionsmaskiner
på markedet.
Dens kompakte dimensioner og store manøvredygtighed giver let adgang til snævre passager og steder.
Du får endvidere en virkelig alsidig maskine til alle
udendørsopgaver.
Suveræne resultater i alle henseender
Vi har omhyggeligt designet og bygget alle redskaber
til at yde det optimale ved de forskellige opgavetyper.
Materialer af høj kvalitet og funktionelle sammenkoblinger sikrer professionelle resultater og en stabil

ydeevne. Alle redskaber kan skiftes af en person på
mindre end 4 minutter - uden brug af værktøj og uden
tunge løft!
Dette gør det muligt at anvende maskinen til forskellige opgaver i dagens løb uden at skulle spilde tid på
redskabsskift på værkstedet. Den nemme håndtering
af Park Ranger 2150 giver flere fordele: Effektiv drift,
sikkerhed og et langt bedre investeringsafkast.
Stage V motor
Hos Egholm går vi aldrig på kompromis, når det
kommer til fremtidssikringen og anvendelsen af fremadrettet teknologi. Park Ranger 2150 med Perkins
Stage V motor er klar fremtidens byer.
Med motoren på 26 HK er Park Ranger 2150 særdeles
energieffektiv. Lavere omdrejninger betyder færre vibrationer, reduceret støj og forbedret brændstoføkonomi.
Yderligere er Park Ranger 2150 udstyret med speciel
hydrostat, som sikrer at du får mest muligt ud af din
motor.
Ved at anvende fremadrettet teknologi lever Egholm op
til de strengeste emissionskrav for dieselmotorer.
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Forøg effektiviteten i dagligdagen
En multifunktionel maskine, som leverer optimale resultater uanset opgavens karakter
Redskabsskift på den nemme måde
Redskabsskift på Park Ranger 2150 kan klares på mindre
end 4 minutter, og dermed kan effektiviteten øges
tilsvarende. Det foregår uden brug af værktøj og kræver
kun meget lidt oplæring. Frontredskabet samles blot
op med A-rammen, de hydrauliske slanger monteres,
og arbejdet fortsættes. Redskaberne til at sætte bag på
maskinen er lige så lette at skifte. Der er ingen tunge
løft, og man er hurtigt klar til at fortsætte med dagens
næste opgave.

Redskabsskiftene er ikke bare effektive, men også sikre
for både operatør og maskine. Eftersom en person kan
udføre alle dele af monteringen uden at skulle håndtere
varme hydrauliske samlinger, er skift af redskaber helt
igennem sikkert for operatøren. Herudover eliminerer
den enkle montering af alle systemer risikoen for at
beskadige maskinen pga. forkert montering.

Spar penge
At kunne nøjes med at investere i én maskine til mange
forskellige udendørs vedligeholdelsesopgaver har
mange fordele:

• Lav startinvestering
•	Flere årlige arbejdstimer

= hurtigere investeringsafkast
• Kun en maskine
= mindre oplæring af operatører
• Mindre behov for opbevaringsplads

Skræddersyet til at levere optimale resultater
De forskellige redskaber er skræddersyet og udviklet
specielt til Park Ranger 2150. Dette giver dig det
bedste match og dermed de bedste resultater. Med de
forskellige redskaber, der kan fås, kan udendørsarealerne
vedligeholdes med Park Ranger 2150 året rundt.

Komplet feje-/sugeanlæg

- ingen opgave er for lille, og ingen steder for smalle
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Park Ranger 2150 kan udstyres med et komplet feje-/
sugeanlæg, som giver professionel fejning. Den er
utrolig manøvredygtig - også i snævre passager - og
er ideel til fejning af parkeringshuse pga. dens lave
totalhøjde. Med feje-/sugeanlægget er Park Ranger 2150
det ideelle valg, når der skal fejes gangstier, fortove,
parkeringsanlæg osv.

Støvet er under kontrol
Støvet er under fuld kontrol med feje-/sugeanlægget.
To vanddyser, der er monteret på de forreste børster,
fugter området foran børsterne, så støvet ikke hvirvles
op. Sugetanken er udstyret med et innovativt filtersystem, hvor selv de mindste støvpartikler bindes inde
i tanken.

Dedikeret effektivitet
Feje-/sugeanlægget er konstrueret til at have en høj
sugeevne, der sikrer hurtig og effektiv oprydning.
Sugetanken består af en glasfibertank og en rotationsstøbt vandtank. Med det hydrauliske system kan chaufføren tømme sugetanken uden at forlade kabinen.

Park Ranger 2150 er certificeret med en firestjernet
bedømmelse ud fra den nye EUnited-certificering for
PM10 og PM2.5.

Effektiv fejning både af store og komplekse områder
Der kan vælges mellem to eller tre børster afhængigt af behovet. Sugeanlægget opsamler alt - dåser, cigaretskod, grene og kviste. Spiralbørsten inden i
sugehovedet trækker bogstaveligt talt affaldet direkte ind i slangen, hvorved risikoen for tilstopning minimeres.

Fejning af snævre passager
Fejning af snævre gangstier, cykelstier eller
andre områder med begrænset plads er intet
problem for Park Ranger 2150. Den knækstyrede maskines kompakte dimensioner og
manøvredygtighed gør, at den kan komme ind
i selv de mest snævre passager.

Fejning under og rundt om forhindringer
Med den valgfrie tredje børste kan den
endvidere feje under f.eks. bænke, og den
rengør særdeles effektivt rundt om andre
forhindringer. Med de kompakte dimensioner
og den lille venderadius kan maskinen
anvendes i områder med begrænset plads.

Ekstern sugeslange
Den eksterne sugeslange gør det muligt at
rengøre der, hvor maskinen ikke kan komme
til - f.eks. i kælderskakte og på trapper. Dette
sikrer et optimalt resultat af arbejdet - lave
omkostninger og tidsbesparende drift - som
giver et hurtigere investeringsafkast på
Park Ranger 2150.
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Park Ranger 2150
Støj- og vibrationssvag og
dermed mere behagelig at bruge

Knækstyring

Stærk dieselmotor

Kvalitetshåndværk i alle detaljer

A-rammens monteringspunkt
muliggør hurtigt skift af redskaber

4-hjulstræk

Lavt fladetryk pga. bred
kontaktflade

19 specialredskaber (den komplette
liste kan findes på vores hjemmeside)

Lille vendediameter

Med Park Ranger 2150
kan skiftet fra et redskab
til et andet klares på
under 4 minutter
- uden brug af værktøj!

Et gennemtestet koncept
Vi designede Park Ranger 2150 til at være så alsidig
som muligt til alle de daglige opgaver - uden at gå på
kompromis med den endelige kvalitet af det arbejde,
der udføres.
Vi opnåede dette ved selv at designe og bygge alt
værktøj og alle redskaber, så de passer perfekt til
maskinen. Resultatet? Når der monteres et feje-/sugeanlæg på Park Ranger 2150, yder den fuldstændig
samme resultat som en almindelig fejemaskine. Og
når der monteres en sneplov, leverer den de samme
resultater, som en almindelig sneplov ville gøre.
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Maskinens robuste A-ramme, som oprindeligt er
udviklet af Egholm, gør det muligt for operatøren
at skifte redskab uden brug af værktøj. Operatøren
behøver kun at montere vand- og hydrauliske slanger til
redskabet eller værktøjet, og så er køretøjet klar.
Med lidt øvelse tager det under 4 minutter at ændre
Park Ranger 2150 fra en type maskine til en anden.
Stor manøvredygtighed og let betjening
Med en indvendig vendediameter på kun 1100 mm kan
Park Ranger 2150 næsten sno sig rundt om lygtepæle
og andre elementer i bybilledet.

Dine direkte fordele:

• Lav startinvestering
•	Flere årlige arbejdstimer

= hurtigere investeringsafkast
•	Kun en maskine
= mindre oplæring af operatører
•	Mindre behov for opbevaringsplads

Tekniske specifikationer

Basismaskine

Længde

mm

2225

Bredde

mm

1015

Højde med kabine / med ROPS

mm

1935 / 1210

Vægt med kabine / med ROPS 1)

kg

670 / 560

Nyttelast

kg

630 / 740

Bruttovægt køreklar (gennemsnitsvægt)

kg

1300

Vendediameter - udvendig

mm

3000

Vendediameter - indvendig

mm

1100

Motor: Perkins diesel 403J-11

hk / kW

4-hjulstræk
1)

26 / 19
Standard

Inkluderer: 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.
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Velholdt og
attraktivt
Gør grønne områder til et indbydende aktiv
Velplejede parker og grønne områder ser pæne ud og er
et attraktivt aktiv for beboere og besøgende. Den stærke
Park Ranger 2150 er klar til at løse de grønne opgaver for
alle med ansvar for vedligeholdelse af grønne områder,
hvad enten det er kommunen, entreprenøren eller parkejeren.
Slå plænen og klip kanterne med professionelle redskaber,
og gør parken og de grønne områder pæne og attraktive
at opholde sig i for borgerne eller kunderne.
Specialredskaber giver dig bedre resultater
Med specialredskaber, som er udviklet med fokus på optimale resultater og balance mellem maskine og redskab,
får man det bedste resultat. Ved at kombinere dette med
det lette skift af redskaber kan man ændre funktion på
Park Ranger 2150 uden at miste værdifuld arbejdstid.

Let transport af genstande
Park Ranger 2150 har to forskellige muligheder
for transport af genstande. Tipvognen og tipladet. De er begge designet til at udføre let
arbejde med transport af læs i løs indladning
som f.eks. have- og parkaffald.
10

Med Egholm-redskaberne kan arbejdet klares hurtigt og
effektivt med et perfekt resultat.
Redskabsserien til grøn vedligeholdelse giver meget forskelligartede funktionsmuligheder og kræver kun en lille
investering:

•	Rotor- og multiklippere m./u. opsamling
•	Græsopsamler
• Hækkeklipper
• Ukrudtsbørste
• Slagleklipper / vertikalskærer
•	Kantskærer
• Miljørive
•	Løvsuger
•	Vipbar skovl
•	Tipvogn
• Tiplad

Bekæmp ukrudt med miljøriven
At holde grusstier fri for ukrudt uden brug af
pesticider kræver en hyppig indsats. Med en
rivebredde på 110 cm er miljøriven en særdeles
nyttig partner til dette formål.

Rene og sikre veje og græsplæner
Løvsugeren rengør effektivt efter løvfald
og hækklipning. Den har en sugebredde på
105 cm, og med den eksterne slange kan man
endda nå sværere tilgængelige områder som
f.eks. bag parkbænke og rundt om hække.

Rotor-/multiklipper m./u. opsamling - valget er dit
Rotorklipperne 1000, 1200 eller 1500 er lavet til at holde græsplæner pæne. De er hurtige, robuste og effektive, når de klipper og genklipper græsset og
blæser det fine afklip ned i græsplænen som kompost (multikit fås som tilvalg). Pga. den leddelte konstruktion er plæneklipperne ekstremt manøvredygtige og kan komme omkring stort set overalt. Der fås også en græsopsamler til 1000-klipperen.

Tidsbesparende arbejdsproces
At slå græsset og opsamle det i én arbejdsgang
sparer en masse tid. Tømning af græstanken
gøres direkte fra kabinen, og tippehøjden
(1,8 m) betyder, at græstanken kan tømmes
direkte ned i en container.

En plæne med perfekt finish
Den hydrauliske kantskærer vedligeholder
plænens kanter effektivt uanset deres form.
Hjørner og kurver klippes perfekt. Græssets
kant skæres først og og fræses ned i jorden
- to opgaver udføres på samme tid.

Langt græs og mos har ikke en chance
Slagleklipperen klipper alt græs uanset
højde og drøjde. Udskiftning af slaglerne
med vertikale knive konverterer den til en
vertikalskærer, som kan håndtere mos og
ukrudt i plænen uden brug af for pesticider.
Et multifunktionelt og effektivt redskab.
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Kom sikkert
gennem vinteren
- lad Park Ranger 2150 hjælpe dig med vinterens opgaver
Gå vinteren i møde - med ro i sindet
Når vinteren kommer med sne og isglatte overflader,
klarer Park Ranger alle udfordringerne. Dens kompakte
dimensioner gør det muligt at rydde områder, hvor
manuel arbejdskraft normalt ville være den eneste
mulighed.
Den arbejder ubesværet på veje, stier, fortove,
parkeringspladser osv. Fra det behagelige førersæde
har operatøren perfekt udsyn og kan effektivt håndtere
alle de udfordringer, der hører vintersæsonen til.
Specialiserede kvalitetsredskaber til barske forhold
De behov, der opstår ved barske vejrforhold, afspejles
i kvaliteten af Egholms redskaber til vinterbrug.
Alle redskaber er designet, så de leverer en effektiv
og specialiseret indsats.

Redskaber til vinteropgaver:

• Svingbar kost
• Sneslynge
• Sneplov
• V-plov
• Salt- og grusspreder
To opgaver i en proces
Redskaberne foran kan arbejde sammen med salt- og
grussprederen, så to opgaver kan klares på én gang
- og dobbelt så effektivt.
Bevar et fast greb, selvom der er glat
Hvis man mister grebet på ét hjul, sikrer 4-hjulstrækket,
at kraften automatisk overføres til det modsatte hjul på
samme side af køretøjet.

Sneslynge
Sneslyngen er redskabet til store mængder sne.
Den håndterer hurtigt op til 50 cm sne i 1 meters
arbejdsbredde. Udkastertuden er hydraulisk
justerbar, så flowretningen kan styres uden, at
føreren behøver at forlade sit sæde.
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V-plov
Når jorden er dækket af tung og iset sne, har man brug for at have V-ploven lige ved hånden. Den bruger spidsen af V’et til at skære gennem tung sne,
der har dannet hårde skorper. V-ploven adskiller sneen og skubber den til begge sider. Selv store mængder sne fjernes let. Ved at bruge sneploven,
V-ploven eller den svingbare kost sammen med salt- eller grussprederen kan man endda klare to opgaver i én arbejdsgang.

Sneplov
Sneploven kan klare op til 350 mm tung sne.
Den fri bredde er mellem 1130 og 1300 mm,
alt afhængig af bladets vinkel. Den maksimale
vinkling er 30° og justeres nemt og bekvemt
fra førerhuset.

Svingbar kost
Den svingbare kost er perfekt til vinterens
første sne. Den fjerner fuldstændigt sne
på op til 150 mm højde - selv på ujævnt
terræn. Vinklen, rotationshastigheden og
rotationsretningen kan justeres fra førerhuset,
så man opnår det bedst mulige resultat.

Salt- og grusspreder
Salt- og grussprederen er tragtformet og presser således saltet, sandet eller gruset sammen
under dets egen vægt. Selv fugtigt materiale
vil flyde frit. Arbejdsbredden kan øges op til
5 meter, hvis der er behov for dette - det er
effektivt til isdækkede parkeringspladser.
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Vi passer godt på
operatøren
Funktionaliteten af Park Ranger 2150
er gennemtestet og dokumenteret
Siden den første version blev introduceret i 1995 som
Powerflex og i 2000 som model 2100, har den nuværende
Park Ranger 2150 næsten 25 års hårdt arbejde bag sig.
Egholm har løbende forbedret og fintunet dens funktioner
og pålidelighed, hvad enten det drejer sig om grønne
opgaver, vinterbekæmpelse eller fejning.

Vender på en tallerken og tager byrden af
dine skuldre: Den knækstyrede Park Ranger

Redskabsskift

Med Park Ranger 2150 kan skiftet
fra et redskab til et andet klares
på under 4 minutter - uden brug af
værktøj!

4 minutter

Reduceret støj: Den miljøvenlige Stage V
motor kører med ca. 600 færre omdrejninger
end den tidligere Stage lllB motor. Dette
betyder færre vibrationer og reduceret støj.

Let som
en fjer
Park Ranger 2150 og Egholm har fokus på

Pga. sin vægt (560 kg uden førerhus) og lavt

ergonomi og nem adgang til førersædet samt

fladetryk er Park Ranger 2150 skånsom mod

betjening af alle funktioner og håndtag, så der

grønne områder, hvor den efterlader minimale

opnås maksimal komfort for operatøren.

spor og ingen beskadigelser.

2150 giver maksimal manøvredygtighed, og
det kompakte design giver adgang til smalle

Adgang til alle områder:

stier og lave bygninger såsom parkeringshuse

Med sin kraftfulde styring har Park Ranger 2150

osv.

en utrolig lille indvendig vendediameter på kun

Alle nye operatører kan føle sig trygge bag rattet efter blot få minutters instruktion.

1100 mm, hvilket betyder, at operatøren har

Med sin nemme betjening og det brede udvalg af specialredskaber er Park Ranger
2150 den pålidelige arbejdshest, som er uundværlig i enhver garage i byen, parken
eller industriområdet.

6000

Mere end
Park Rangers
er i drift verden over

110
cm
indvendig

adgang til områder med begrænset plads
og kan arbejde tæt på forhindringer. Basismaskinens vægt på kun 610 kg (inkl. førerhus)
betyder, at fladetrykket er lavt nok til at kunne
bruges på følsomme overflader som plæner og
fortove.

vendediameter

300 cm vendediameter - udvendig
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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

Egholm A/S - 01.03.2021 - Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærere, som holder veje, parker og udendørsarealer 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.

