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Park Ranger 2150
Lombszívó adapter
A parkokban ideálisan használható lombszívó adapter hatékonyan takarít lombhullás és sövényvágás 
után. Hatásos szívási szélessége 1,05 méter, és a levélgyűjtő tömlővel még nehezen hozzáférhető 
területekre, például kőfalazat mögé, vagy sövények köré is be tud nyúlni.

 A levélgyűjtő tömlő hatótávolsága 4,2 méter és egy tartókarral is fel van szerelve, hogy ne okozzon kárt 
munka közben a sövényben és a dísznövényekben. Amikor használaton kívül van, minimális helyet 
igényelve, észrevehetetlenül bújik meg a lombszívó adapter tetején, de mindig elérhető távolságban.       

A lombszívó adapter a gyűjtőtartályban gyűjti össze a füvet. A gyűjtőtartály egy hatékony 
kettő-az-egyben tartozék, amely egyaránt használható fűgyűjtésre, mozgás közben, és 
levélgyűjtésre a lombszívó adapterrel kombinálva (lásd a fűseprő adatlapját).

Két robusztus turbina (az egyik a lombszívó adapterben a másik a gyűjtőtartályban) darabolja 
apróra a leveleket és szívja fel a gyűjtőtartályba, komposztálásra kész állapotban. Amikor megtelik, 
 a gyűjtőtartály egy hidraulikus funkcióval egyszerűen, egyenesen a komposzthalomra üríthető, 
vagy - amit az 1,8 m magas billentési szint tesz lehetővé - egy konténerbe. Nem kell ezt 
megelőzően leszerelni a levélgyűjtő tömlőt.  

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



Nilfisk Kereskedelmi Kft.
2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, II. Rákóczi F. út 10. · H-2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy 
T. +36 24 507 450 · F. +36 24 507 451 · www.nilfisk.hu · info.hu@nilfisk.com 
 

Az Ön Nilfisk Outdoor forgalmazója     

Befoglaló méretek

Felszerelve:

Hosszúság 3100 mm
Szélesség 1200 mm
Magasság 1950 mm

A lombszívó adapter tárolási méretei:
Hosszúság 800 mm
Szélesség 1050 mm
Magasság 900 mm

Műszaki adatok:
A lombszívó adapter tömege          90 kg
Szívási szélesség 1050 mm
Szabad magasság a szívófej alatt                               180 mm   
A levélgyűjtő tömlő hatósugara                                    4 200 mm
A szívótömlő átmérője                                                         125 mm
A levélgyűjtő tömlő átmérője                                         125 mm
Tartálytérfogat   470 liter 
Billentési szint 1800 mm
Légáram 2 turbina között  2250 m3/óra
A levegő sebessége a  
levélgyűjtő tömlőben                                                    184 km/óra
Üzemi haladási sebesség                                                  3-6 km/óra

CE tanúsítás az EU irányelvnek megfelelően

Műszaki adatok
Lombszívó adapter

Különleges tulajdonságok

A levélgyűjtő tömlő 4,2 méternyi távolságra nyújtható ki.

A lombszívó tömlőn egy állítható kar könnyíti meg a kezelő számára a munkapozíció 
beállítását. A tartókar megakadályozza, hogy a tömlő munka közben felfeküdjön és 
károsítsa a sövényt és a dísznövényeket.  

A lombszívó adapter szívási szélessége 1,05 m.

A robusztus, Hardox acél turbinaház hosszú élettartamot garantál.

A központilag állítható görgőkkel gyorsan és egyszerűen beállítható a szívómagasság, 
ezzel biztosítva azt, hogy az adapter tökéletesen megfeleljen a felület minőségének és a 
levelek mennyiségének.

Az optimális tömlőkialakítás hatékony szívást biztosít, ugyanakkor jelentősen csökkenti 
az eltömődés lehetőségét.

A gyűjtőtartály egy hatékony kettő-az-egyben tartozék, mert a fűseprőt és a lombszívó 
adaptert egyaránt képes kiszolgálni.

A két turbina, az egyik a lombszívó adapterben, a másik a gyűjtőtartályban, gondosko-
dik arról, hogy a levelek apróra daraboltak és komposztálásra készek legyenek, amikor 
összegyűjtik azokat a gyűjtőtartályban levélgyűjtés során.

A gyűjtőtartály könnyen, a vezetőfülke elhagyása nélkül üríthető. Hidraulikus billentési 
funkció és automatikus fedélnyitás jellemzi.

A tartály egyszerű és gyors felszerelését és leszerelését segítő állvány alaptartozék.

3100 mm 1200 mm


