
Park Ranger 2150  
Fűnyíró adapter

A fűnyíró mozgás közben aprítja a füvet. Levágja, majd újra elvágja a füvet 
apró darabokra, és lefújja azt a gyepre. Az apróra vágott fű hamar 
lebomlik és engedi, hogy egész nyáron nyírjuk a füvet - így a levágott fű 
alatt nem fülled be az újonnan fű. A fűnyíró adapterrel profi módon 
gondozott gyep alakítható ki, amely egész nyáron át élvezhető. 
 
Ez a csuklós gép és a kaszára való tiszta rálátás a fűnyírás közben 
megkönnyíti a manőverezést. Élvezet a fűnyírás - még olyan akadályok 
között is, mint a fák és virágágyások, vagy a bokrok alja. Könnyű 
súlyának köszönhetően a Park Ranger 2150 nem hagy nyomot maga 
után a gyepen.

A Park Ranger 2150 esetében egy tartozék cseréje egy másikra 
kevesebb mint 4 perc alatt elvégezhető - nincs szükség szerszámra!
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Műszaki adatok  
Fűnyíró adapter

Különleges tulajdonságok

Széles futófelületű kerekekkel felszerelt gép és zongorakerekekkel ellátott fűkasza. A 
kasza követi a kormányzást. Eredmény: nem marad nyom a gyepen

A kasza vagy adapter lebegő helyzetben van felszerelve, ezért képes követni a felszínt - 
még egyenetlen területeken is 
 
A fűnyíró adapter felhajtható és megtámasztható a két tartókeréken - így egyszerű a 
tisztítás és a mozgatás 

Külön rendelhető felszerelés

Nagyméretű hűtőfedél: Nagyon száraz fű poros környezetben történő nyírásakor 
elkerülhető a hűtőrács eltömődése a nagyméretű hűtőfedél felszerelésével. A hűtőfedél 
hivatalos Nilfisk Outdoor forgalmazónál rendelhető meg.

2780 mm 1290 mm

Befoglaló méretek

Felszerelve:

Hosszúság 2780 mm
Szélesség 1290 mm
Magasság 1935 mm

Tárolási méretek:

Hosszúság 980 mm
Szélesség 1290 mm
Magasság 480 mm

Műszaki adatok:
Tömeg 96 kg
Vágási szélesség 1210 mm
Beállítható vágási magasság 30-70 mm   
Szabad magasság a fűnyíró alatt                         110 mm
Fűnyíró pengék száma 2
Vágósebesség kerületi sebesség                           77 m/sec
Elméleti fűnyírási terület  óránként         5-10 000 m2/h

EU szabványnak megfelelő 
CE tanúsítás az EU irányelvnek megfelelően
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Az Ön Nilfisk Outdoor forgalmazója     


