
Park Ranger 2150
Sop-/sugsystem
Nilfisk-Egholms sop-/sugsystem håller rent snabbt och effektivt på smala gångar, trottoarer, parkeringsplatser 
– ja till och med i källarschakt, ljusbrunnar och trappor om en extern sugslang (extra tillbehör) kopplas på. 
Sop-/sugsystemet har glasfibertank och rotationsgjuten vattentank. Det är ett robust och ljudsvagt system, 
med tömning av sugtanken från förarplatsen.

Dammet kontrolleras fullt ut med Nilfisk-Egholms sop-/sugsystem. Vid körning i torra 
omgivningar kan hastigheten på framborstarna sänkas med hastighetsregulatorn för 
att minska dammbildningen och båda framborstarna har varsin egen vattenspridare. 
Sugtanken är försedd med ett unikt självrensande filtersystem, som binder ihop det 
mycket fina dammet inne i tanken. 

Den spiralformade borsten inuti sugmunstycket för direkt upp skräpet i slangen och minimerar markant
risken för att kvistar och burkar kan fastna under maskinen.

Med Park Ranger 2150 tar det högst 4 minuter att växla till ett annat redskap, 
utan att verktyg behövs!
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                Park Ranger 2150 

Tekniska data
Sop-/sugsystem

Särskilda egenskaper

Dammkontroll: Allt dammutsläpp förhindras med det självrensande filtersystemet, som 
är inbyggt i tanken

Vakuum – det uppsugna materialet kommer inte i kontakt med turbinen

Särskilt sugmunstycke med spiralborste

Hastighetsregulator till framborstarna är standard

Höjdinställning av framborstarna med noshjul – bra sopresultat och minimalt  
borstslitage

Stativ för av- och påmontering av sugtanken medföljer 

Extra utrustning

Extern sugslang: För renhållning av ställen, som är mycket svåra att nå, t.ex. trappor 
och mellan parkerade cyklar, är den externa sugslangen idealisk. Den 6 meter långa 
slangen förvaras ovanpå sugtanken och är alltid klar för användning.

3:e sidoborste: Ökar borstbredden till 1 660 mm. Den manövreras hydrauliskt och är 
därför perfekt för att sopa intill husväggar eller till exempel under bänkar.

2900 mm 1 200 mm

Dimensioner

Påmonterad:

Längd 2 900 mm
Bredd 1 200 mm
Höjd utan hytt 1 850 mm
Höjd med hytt 1 935 mm
Höjd med extern sugslang 2 200 mm

Förvaringsmått:

Längd 1 350 mm
Bredd 1 010 mm
Höjd  1 920  mm

Tekniska data:
Egenvikt - Sugtank 135 kg
Egenvikt - Framborste 50 kg
Egenvikt - Tankstativ 30 kg
Max. vikt i sugtank        300 kg
Sugtankens volym        450  L
Vattentankens volym 100 L 
Borstbredd, med 2 borstar 1 200 mm
Borstbredd, med 3 borstar 1 660 mm
Lufthastighet 140 km/h
Luftflöd 2 500 m3/h  
Turbindiameter   500 mm
Tipphöjd över marken 1 300 mm
Fri höjd under sugmunstycke 55 mm
Fri höjd under borstarna 140 mm
Bullermätning enligt 
direktiv 2000/14 LwA 107 dB(A)

CE-godkänd enligt gällande EU-direktiv 
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