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Om du har smala gräsgångar eller platser som inte är lättåtkomliga, men som ska hållas 
vackert klippta vid alla tillfällen är gräsuppsamlaren Park Ranger 2150 perfekt. Tack vare dess 
manövrerbarhet och smala konstruktion kan den ta sig genom platser så smala som 1,1 meter.

Med rotorklipparen 1000 monterad fram och gräsuppsamlingstanken på bakre delen av Park 
Ranger 2150 är gräsuppsamlaren en mycket kompakt enhet. Gräsuppsamlingstanken är tillverkad 
av formgjuten glasfiber för att motstå frätande gräsrester. Den är kopplad till gräsklipparen med en 
uppsamlingsslang som transporterar gräsklippet från rotorklipparen till gräsuppsamlingstanken 
via en turbin som hackar klippet ytterligare en gång. Gräsklippet tar alltså upp minimalt 
med utrymme i tanken och den behöver inte tömmas så ofta (se datablad för multi- och 
rotorklippare 1000 för mer information).   

Tidssparande arbetsprocedur
Att klippa och samla gräsklippet i ett enda arbetsmoment sparar en massa tid. Tömningen av 
tanken utförs direkt från hytten så föraren behöver inte ens stiga ur och tippningshöjden (1,8 m) gör 
det möjligt att tömma tanken direkt i en container. Rengöringen är lika enkel: klicka ut gräsfiltret 
och både tanken och filtret kan rengöras med högtryck på nolltid.   

Två-i-ett-redskap
Gräsuppsamlingstanken är ett effektivt två-i-ett-redskap som används både för att samla upp 
gräs vid gräsklippning och för att samla upp löv med lövsugen (se databladet för lövsugen).

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

Park Ranger 2150
Gräsuppsamlare



Tekniska data
Gräsuppsamlare

Särskilda fördelar    

Klippbredd = 1 050 mm – samma som rotorklipparen utan tank.

Enkel tömning av tanken utan att lämna hytten. Hydraulisk tömningsfunktion och automatisk 
lucköppning.

Tömningsnivån på 1 800 mm betyder att tanken kan tömmas direkt i en container utan att något 
gräs spills.

Enkel rengöring av både tank och inre gräsfil er. När tanken är lutad kan gräsfilt et klickas ut och 
högtrycksrengöras på båda sidor utan att tas bort.

Den tvådelade sugslangen säkerställer säker åtkomst vid eventuell igensättning.

Ett särskilt luftintag på båda sidor om tanken skyddar basmaskinens motor från grässpill.

En säkerhetsventil säkerställer att både turbinen och rotorklipparen stängs av när tanken töms.

Gräsuppsamlaren startar automatiskt när rotorklipparen startar.

Gräsuppsamlingstanken är ett effektivt två-i-ett-redskap som kan användas med både 
gräsuppsamlaren och lövsugen. 

Turbinen är lättåtkomlig och därför enkel att underhålla och utföra service på.

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

Extra utrustning

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 auk oriserade Nilfisk utdoor 
återförsäljare.

Dimensioner
Påmonterad:
Längd 3 100 mm
Bredd 1 100 mm
Höjd     1 950 mm

Förvaringsmått:
Längd 1 700 mm
Bredd 1 050 mm
Höjd  2 000 mm

Tekniska data:
Egenvikt 170 kg
Tankstativets vikt 31 kg
Gräsuppsamlingstankens volym 470 liter
Max. vikt i gräsuppsamlingstanken                120 kg

Tipphöjd över marken,                
med högtipp: 1 800 mm
Luftflöde 1 500 m3/h
Lufthastighet 70 km/h
Rekommenderad 
arbetshastighet 8–10 km/h
Ljudeffektnivå, enligt 
direktiv 2000/14/EG 105 Lwa

CE-godkänd enligt gällande EU-direktiv

Nilfisk Outdoor Division, Nilfisk-Egholm A/S
Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig 
T. +45 97 81 12 05 · F. +45 97 81 12 10 · www.nilfisk-outdoor.se · info@nilfisk-outdoor.com

Din Nilfisk Outdoor-återförsäljare       

Skaraborgs Trädgårdsmaskiner AB 
Wennerbergsvägen 26
531 33 LIDKÖPING
0510 - 235 47
info@stgm.se


