
City Ranger 2250
Slagklippare/Vertikalskärare 
Det finns knappast något gräs som slagklipparen inte kan rå på. Här kan man verkligen prata om 
att SLÅ gräset. Med en klippbredd på 1 226 mm slår slagklipparen ned allt gräs som den kommer i 
närheten av, oavsett hur högt och kraftigt det är. Och den klipper sedan igenom allt avklippt gräs, så 
att det inte lägger sig i stora höliknande högar. Slagklipparen är mycket praktisk och användarvänlig.

Om klipparens slagor byts ut mot vertikalknivar (finns hos auktoriserade Nilfisk Outdoor-
återförsäljare), förvandlas slagklipparen till en vertikalskärare, som bekämpar mossa och ogräs 
utan att använda bekämpningsmedel. Den tar helt enkelt bort mossan samtidigt som den skär en 
smal fåra i gräsmattan, så att gräsrötterna luftas. Därmed stärker den gräset, så att gräsmattan 
blir mer motståndskraftig mot ogräs. 

Slagklipparen/vertikalskäraren är således ett två-i-ett redskap, som ger full valuta för pengarna.

När du skiftar redskap, kopplar City Ranger 2250 till hydraulslangarna med ett 
enkelt handgrepp! 

www.nilfisk-outdoor.se



Tekniska data
Slagklippare/Vertikalskärare

Dimensioner

Påmonterad:

Längd 3 060 mm
Bredd 1 475 mm
Höjd 1 960 mm

Förvaringsmått:

Längd 955 mm
Bredd 1 475 mm
Höjd 530 mm

Tekniska data slagklippare:
Egenvikt 151 kg
Klippbredd       1 226 mm
Klipphöjd       0-110 mm   
Antal slagor 76 st
Rotationshastighet 2800 varv/min.

CE-godkänd enligt gällande EU-direktiv

Tekniska data vertikalskärare:
Skärbredd 1 172 mm
Skärdjup, max 0-15 mm
Antal vertikalknivar, max 38 st
Rotationshastighet, max 2 800 varv/min.

CE-godkänd enligt gällande EU-direktiv

Slagklipparen 
Klipphöjden justeras med de 2 främsta hjulen medelst en grov- och en finjustering. 
Grovjusteringen sker med 7 avståndsringar i intervallet 0–110 mm. Finjusteringen sker 
med ett steglöst justeringshandtag inom de nedan angivna intervallen:

Avståndsringar (antal) 0 1 2 3 4 5 6 7

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

Vertikalskärningsprocessen:

Ogräset hålls tillbaka Gräsets rötter får luft

Extra utrustning

Toppfilter:  Vid gräsklippning rekommenderar Nilfisk utdoor användning av toppfil er 
för att minimera igensättningen av kylargallren och därigenom skydda motorn.  
Toppfilt et kan beställas från alla auktoriserade Nilfisk utdoor-återförsäljare

Motvikt: Nilfisk utdoor rekommenderar motvikt bak på City Ranger 2250 vid arbete 
med slagklipparen. 

3 060 mm 1 475 mm

Din Nilfisk Outdoor-återförsäljare      
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