Park Ranger 2150

Rotor-/multiklipper
1500
Nyhed

Fakta og tekniske data på rotor-/multiklipper 1500
til Park Ranger 2150

Mere klip på mindre tid
- en effektiv hjælper til anlægs- og haveopgaver

Egholm udvider programmet af redskaber til Park
Ranger 2150 med rotor-/multiklipper 1500. Materialer af
høj kvalitet og funktionelle koblinger til redskabsskift uden
brug af værktøj garanterer et professionelt resultat og
lang levetid.

Specialudviklede knive
Klipperen er udstyret med specialudviklede knive, som
sikrer et flot klipperesultat på kortere tid og med et mindre
energiforbrug. Ved klip med bagud kast (rotorklipper)
opnås en flot spredning af græsafklippet.

Rotorklipper til selv højt, groft eller vådt græs
Du vælger selv, om klipperen skal bruges som rotorklipper
eller som multiklipper (ekstraudstyr). Som rotorklipper
klarer den selv det høje og grove græs - også det våde.

Høj brugervenlighed
Klipperen er udstyret med et kraftigt klippeskjold med
forstærket kant. På grund af knækstyringen er den usædvanligt manøvredygtig, så den kan komme til alle vegne.
Samtidigt er der et godt udsyn til klipperen under arbejdet.
Det er en glæde at klippe græs - også mellem forhindringer som træer og blomsterbede - og ind under buske.
Når klipperen (A-rammen) er sænket helt ned, følger den
terrænet - også ved ujævnheder. Støjniveauet er lavt, så
klipperen er også behagelig at arbejde med.

Naturlig gødning med multiklipperen
Rotorklipperen kan nemt ombygges til en multiklipper
med et nyt knivsæt og en skærm, der placeres indvendigt
på klipperen. Hermed gødes plænen, mens der klippes.
Den finsnitter og spreder græsafklippet, så det blæses
ned på bunden af plænen og gøder jorden. Man slipper for
at skaffe græsafklippet af vejen, og mosset har det svært
på en gødet plæne! Som multiklipper efterlades plænen
særdeles jævn og smuk.
Stor arbejdsbredde - høj effektivitet
Egholm’s rotor-/multiklipper 1500 er hurtig, robust og
effektiv. Den kan slå selv store græsarealer på rekordtid.
Den har en arbejdsbredde på 1500 mm og kan arbejde
med op til 10 km/t, hvis terrænet tillader det, og altid med
et flot klipperesultat.
Hydraulisk vippefunktion for nem rengøring
Ved hjælp af Park Ranger 2150’s hydrauliske system, kan
klipperen vippes til lodret position. Den lodrette position af
klipperen sikrer nem adgang til rengøring og vedligeholdelse af klipperen.
Opbevaring
Ønskes klipperen opbevaret lodret sikrer to støttehjul
stabilitet og nem flytning til hvor klipperen ønskes
opbevaret.
Hydraulisk højdejustering
Man kan justere klippehøjden mellem 30 og 80 mm.
Dette gøres hydraulisk fra førersædet - enkelt og præcist.
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Hydraulisk vippefunktion for nem rengøring
Ved hjælp af maskinens hydrauliske system, kan klipperen drejes i
lodret position for nem rengøring og vedligeholdelse.

- Park Ranger 2150
Standardudstyr:
Hydraulisk
vippefunktion
Hydraulisk
højdejustering

Med manøvrehåndtaget kan klipperen vippes til lodret
position for nem rengøring og vedligeholdelse af
klipperen.

Dimensioner

Klippehøjde kan justeres via maskinens hydrauliske
system.

Støttehjul

Når klipperen er afmonteret fra maskinen, kan den
vippes op, så den står på 2 støttehjul for nemmere
flytning og opbevaring.

Pianohjul

Pianohjul, som fører klipperen rundt i takt med styringen, er udstyret med stærke glidelejer i hjulgaflerne for
lang levetid.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Multiklipper kit

1582 mm

2800 mm

Tekniske specifikationer

Specialudviklede knive Klipperen er udstyret med specialudviklede knive, som
sikrer et flot klipperesultat på kortere tid og med et
mindre energiforbrug.

Stor kølerskærm

1210 mm
1935 mm

Rotor-/multiklipper
1500

For at sikre de absolut bedste betingelser for lufttilgang og køling anbefales det at montere en stor
kølerskærm, når du klipper græs.
Rotorklipperen kan ombygges til en multiklipper med
et nyt knivsæt og en skærm, der placeres indvendigt
på klipperen. Multiklip giver fine afklip, som forsyner
jorden med naturlige næringsstoffer og reducerer
behovet for gødning.

Længde

mm

Bredde

mm

2800
1582

Højde med / uden kabine

mm

1935 / 1210

Opbevaringsmål
Længde

mm

990

Bredde

mm

1582

Højde

mm

480

kg

127

Vægt
Vægt (rotorklipper)
Ydeevne
Frihøjde under klipperen

mm

Antal knive

stk.

95-115

Skærehastighed (tip speed)

m/sek.

Klippebredde

mm

1500

Justerbar klippehøjde

mm

30-80

Teoretisk klippeareal - rotor

m2/t

15000

Teoretisk klippeareal - multi

m2/t

13500

Rotorklipper *

km/t

10

Multiklipper (kortere græs) *

km/t

9

3
77

Max. anbefalet arbejdshastighed

* Afhænger af græstype og -højde
Støjniveau
Udvendig LwA (2000/14/EC)

dB(A)

N/A

CE godkendt iht. EU direktiv

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

