
City Ranger 2250
Gräsuppsamlare
Gräsuppsamlaren är en effektiv kombination av två enheter: en rotorklippare för gräsuppsamling 
och en gräsuppsamlingstank. Rotorklipparen kopplas direkt till en central uppsamlingsslang, 
som är ansluten till gräsuppsamlingstanken. Slangen är placerad under maskinen, så att den inte 
ökar klipparens bredd. På så sätt försämras inte heller manövreringsförmågan (se databladet för 
rotorklipparen).

Gräsuppsamlingstanken är tillverkad av formgjuten plast som står emot korroderande grässaft. 
Den är både kompakt och mycket rymlig (750 liter), vilket gör att den sällan behöver tömmas – 
speciellt eftersom gräset skurits två gånger på vägen från klipparen till tanken. Själva tömningen 
sker via joystick från förarplatsen, så att föraren inte behöver stiga ur.

Spara tid och njut av resultatet!
Det är en klar tidsvinst att klippa gräset och samla upp det i samma arbetsmoment. Men med 
Nilfisk Outdoors gräsuppsamlare krävs också färre klippningar under säsongen, eftersom rotor-
klipparen även klarar högt gräs. Gräsuppsamlaren städar upp, så att området fortfarande är 
snyggt och städat efteråt, utan gräsklipp  - och utan fallna löv om en lövsugslang (extrautrustning) 
kopplas till.

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

www.nilfisk-outdoor.se



Tekniska data
Gräsuppsamlare

Särskilda fördelar   

Minimal risk för igensättning av uppsamlingsslangen tack vare ett effektivt luftflöde med direkt avgång och 
kort avstånd från klippare till gräsuppsamlingstank

Rotorklipparens robusta kapacitet för alla typer av gräs (långt, vått, kraftigt) gör gräsuppsamlaren till en 
flexibel och lättanpassad samarbetspartner

Klippbredd = 1 210 mm - samma som för rotorklipparen utan tank

Gräsuppsamlingstanken rymmer hela 750 liter

Enkel tömning av tanken utan att stiga ur förarhytten. Hydraulisk tippfunktion via joystick och automatiskt 
upplåsbar baklucka

Steglös tippning från 575 till 1 860 mm betyder att gräsuppsamlingstanken kan tippas direkt i en container 
samt i alla mellanliggande höjder

Enkel rengöring av gräsuppsamlingstanken

Stativ för enkel och snabb av- och påmontering av gräsuppsamlingstanken medföljer som standard

Extra utrustning 

Lövsugslang: Du kan även lösa problem med löv med din gräsuppsamlare. Utrusta bara gräsuppsamlings-
tanken med den externa lövsugslangen och du kan suga upp på ställen, där klipparen inte kan arbeta – med 
upp till 6 m räckvidd. Lövsugslangen är en lättviktare, som ligger ihoprullad utan att ta plats ovanpå  
gräsuppsamlingstanken, när den inte används. 

Gräsfilter (10 mm):  Gräsuppsamlingstanken levereras som standard med ett 5 mm gräsfilter för minimering 
av dammutsläpp vid arbete med torrt gräs. Ett 10 mm gräsfilter ökar luftflödet och sugförmågan och är 
särskilt fördelaktigt vid fuktigt och tungt gräs

Plastskiva: Används vid mycket fuktigt och klistrande gräs. Plastskivan placeras inuti i gräsuppsamlaren 
och skyddar gräsfi tret mot igensättning

Multiklippare- och Rotorklipparesatser:
Du kan snabbt bygga om uppsamlarens klippare till en multiklippare och en vanlig rotorklippare utan  
uppsamling, med hjälp av särskilda satser som finns hos alla auktoriserade Nilfisk Outdoor-återförsäljare

3 230 mm 1 285 mm

Dimensioner

Påmonterad:

Längd 3 230 mm
Bredd 1 285 mm
Höjd utan lövsugslang 1 960 mm
Höjd med lövsugslang 2 150 mm

Förvaringsmått:

Längd 1 700 mm
Bredd 940 mm
Höjd utan lövsugslang 1 950 mm
Höjd med lövsugslang 2 150 mm

Tekniska data:
Egenvikt 202 kg
Tankstativets vikt 31 kg
Gräsuppsamlingstankens volym 750 liter
Max. vikt i gräsuppsamlingstanken 500 kg
Tipphöjd över marken,  
utan högtipp: 575 mm
Tipphöjd över marken,  
med högtipp: Steglös 575–1 860 mm
Luftflöde 2 400 m3/h
Lufthastighet 120 km/h
Rekommenderad 
körhastighet 10-12 km/h
Ljudeffektnivå, enligt 
direktiv 2000/14/EG 105 Lwa

CE-godkänd enligt gällande EU-direktiv
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