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Park Ranger 2150
Szárzúzó / Gyeplazító
A különösen magasra nőtt fű nyírásához és a vegyszermentes gyomirtáshoz a Park Ranger 2150 a tökéletes 
választás. Ez mindkét elvárásnak megfelel.

Szárzúzó
A durva füves területeken, amelyeket nem kell rendszeresen nyírni és rendben tartani, a Park Ranger 2150 
hatékony szárzúzója az ideális megoldás. Vágási szélessége 1226 mm, és még a nagyon magasra nőtt füvet 
is lenyűgöző hatékonysággal kezeli.

Gyeplazító
Ahhoz, hogy a pázsit jól mutasson és gondozott lehessen, a fűnek erős gyökerekre van szüksége, mert 
így tud megküzdeni a gyomnövényekkel.  A gyeplazító erre a feladatra tökéletes, gyomirtószer nélküli 
készülék. A fűnek fényre és levegőre egyaránt szüksége van, a függőleges pengék pedig eltávolítják a 
mohát és belehasítanak a gyepbe, így levegőhöz juttatják a fű gyökereit.
A gyeplazító lebegő pozícióban van rögzítve és négy kerék tartja, amelyekkel a mélységbeállítás is 
elvégezhető. A szerkezet a talaj közelében dolgozik, így alaposan és egyenletesen ápolja a gyepet.

A Park Ranger 2150 esetében az átállás az egyik tartozékról egy másikra 4 percen 
belül elvégezhető - nincs szükség szerszámra!
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Az Ön Nilfisk Outdoor forgalmazója     

2895 mm 1475 mm

Műszaki adatok
Szárzúzó / Gyeplazító

Különleges tulajdonságok

Szárzúzó
A vágási magasság beállítása a két első kerék magasságának szabályozásával valósítható 
meg. A durva beállítás beállítógyűrűkkel történik 1 - 110 mm-es tartományban. 
A finomállítás egy kézikerékkel végezhető el az alábbi tartományokban:

A beállítógyűrűk 
száma

0 1 2 3 4 5 6 7

Szabad magasság (mm) 0-50 3-58 11-63 18-70 25-78 33-95 40-103 47-110

A függőleges vágás folyamata

A gyomok kiirtva                                           A fű gyökerei szellőztetve

A szárzúzó és a gyeplazító konstrukciója lényegében azonos. Ez azt jelenti, hogy ugyanannak 
a tartozéknak több funkciója lehet. A gyeplazítót át lehet alakítani szárzúzóvá és viszont.

Extra berendezés
Ellensúlyok (2 x 18,5 kg):
Ha a gyeplazítóval dolgozik, akkor javasoljuk, hogy használja az ellensúlyokat a hátsó 
kerekeken.

Nagy hűtőfedél:
Nagyon száraz fű poros környezetben történő nyírásakor elkerülheti a hűtőrács eltömődését 
egy nagyobb méretű hűtőfedél felszerelésével. A hűtőfedél hivatalos Nilfisk Outdoor 
forgalmazónál rendelhető meg.

Befoglaló méretek

Felszerelve:

Hosszúság 2895 mm
Szélesség 1475 mm
Magasság 1935 mm

Tárolási méretek:

Hosszúság 955 mm
Szélesség 1475 mm
Magasság 435 mm

Tömeg 151 kg

Műszaki adatok – szárzúzó:
Tisztítási szélesség 1226 mm
Szabad magasság 0-110 mm
Cséphadarók száma 76
RPM 2800

Műszaki adatok – gyeplazító:
Tisztítási szélesség 1 172 mm
Szabad mélység max. 0-15 mm
A függőleges pengék száma, max. 38

CE tanúsítás az EU irányelvnek megfelelően 


