
City Ranger 2250
Ogräsborste
Ogräsborsten är det perfekta redskapet för miljövänlig och effektiv bekämpning av ogräs på belagda 
områden som trottoarer, gångstigar, parkeringsplatser, markplattor, asfalt m.m. Det finns helt enkelt 
inget ogräs som kan stå emot ogräsborsten när den roterar över beläggningen. Den fungerar genom 
att skrapa loss ogräset och dra upp nya skott. Vid regelbunden användning håller den ogräset helt 
borta, utan att använda några bekämpningsmedel.

Miljövänlig och samarbetsvillig
Ogräsborsten är otroligt rörlig och mycket enkel och precis att arbeta med. Den är helt hydrauliskt 
justerbar i alla riktningar och borsthuvudet kan vridas och vinklas, så att trycket läggs just där 
ogräset sitter. Den kan arbeta plant, snett, lodrätt och runt hinder och kan därför bekämpa ogräs 
på allt från plana trottoarytor till lodräta kantstenar och runt lyktstolpar. Ogräsborsten kan 
även utrustas med sugmunstycke (= extrautrustning) och kombineras med sop-/sugsystemets 
uppsamlingstank, så att den själv tar bort det ogräs som lossnar och de nya fröna. Den är alltså 
effektiv både när det gäller att förebygga, bekämpa och städa upp efter sig. 

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

www.nilfisk-outdoor.se



Tekniska data
Ogräsborste

Mått

Påmonterad:

Längd 3 850 mm
Bredd 1 020 mm
Höjd 1 960 mm

Förvaringsmått:

Längd 1 500 mm
Bredd 1 000 mm
Höjd 850 mm

Tekniska data:
Egenvikt 115 kg
Arbetsområdesbredd          2 250 mm
Fri höjd under borsten         330 mm   
Fri höjd under sugmunstycke 90 mm
Borstens diameter 675 mm
Varvtal 114/min.
Varvtal med hastighetsreglering                     0-114/min.
Normal arbetshastighet 2-4 km/tim.

CE-godkänd enligt gällande EU-direktiv

Särskilda fördelar:

Helhydraulisk rörlighet = stor flexibilitet

Kraftig konstruktion som säkerställer precis styrning av redskapet

Kan styras ¾ varv runt en lyktstolpe 

Tar enkelt bort ogräs från lodräta ytor

3-i-1-effektivitet: Förebygger, bekämpar och städar upp ogräs

Borstarna kan bytas medan redskapet sitter på City Ranger 2250

Automatisk stödfot för enkel på- och avmontering

Miljömässigt framtidssäkrad

Extra utrustning: 
Det finns två olika borstar till Nilfisk-Egholms ogräsborste, en kraftig och en mjuk:

Skonsam ogräsborste – plana ståltrådar
Drar upp och avlägsnar ogräset och är samtidigt skonsam mot beläggningen. Perfekt till 
vackra stenläggningar, där man inte kan ta i så hårt, och där ogräsbekämpningen sker 
regelbundet

Kraftig ogräsborste – en kombination av plana ståltrådar och stålvajrar
Används vid stort och kraftigt ogräs. Perfekt till grova stenläggningar och asfaltsvägar där 
ogräsbekämpningen inte sker regelbundet

Avskärmning  
Säkerställer att ogräset inte sprids under arbetet och samlar ogräset när man vill suga upp 
det med sugmunstycket.

Sugmunstycke – kombinerad med sop-/sugsystemets uppsamlingstank
Suger omedelbart upp ogräset som har lossnat i uppsamlingstanken

Motvikt
När enbart ogräsborsten används – alltså utan sop-/sugsystemets uppsamlingstank – bör 
man använda en motvikt för balansens skull

3 850 mm 1 020 mm
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