City Ranger 2250

Häckklippare

Långa, höga och/eller breda häckar kan vara ett stort projekt att ta itu med. Det är i vanliga fall ett
hårt och tidsödande arbete, och det finns stor risk för felaktiga arbetsställningar. Men inte när man
har en City Ranger 2250 häckklippare till sin hjälp. Den är skapad för just den arbetsuppgiften, och är
speciellt bra till tuja, idegran och hårda bokhäckar.
Effektiv från topp till botten
Häckklipparen är stabil, lättmanövrerad och lättanpassad, och arbetar lika gärna till höger som
till vänster om redskapsbäraren. Vid lodrät klippning arbetar den med full effekt från markytan
och upp till 320 cm höjd. Den klarar naturligtvis också de vågräta ytorna som en lek, även på
mycket breda häckar, och den klipper gärna snett (45 graders lutning), så att den får med alla små
utskjutande kvistar i hörnen också. Den ger i allmänhet ett jämnt och mjukt klippresultat, som
sällan påverkas av ojämnheter på markytan. Det beror på att klippenheten stöder sig på fyra hjul
och därför har mycket god balans.
Inställningen mellan sido- och toppklippning sker hydrauliskt, och oavsett var eller vad som ska
klippas har föraren god sikt över arbetet.
När du skiftar redskap, kopplar City Ranger 2250 till hydraulslangarna med ett
enkelt handgrepp!
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Tekniska data

Häckklippare
Mått
Påmonterad:
Längd
Bredd
Höjd med störtbåge
Höjd med förarhytt

3 500 mm
1 600 mm
2 000 mm
1 960 mm

Förvaringsmått:

3 500 mm

1 600 mm

Teknisk information
Häckklipparens skär ska smörjas regelbundet vid användning. Därför finns en oljesp ej
monterad på häckklipparen, för att oljan alltid ska finnas till hands under arbe et
Häckklipparen är försedd med utlösningsfjäde . Fjädern skyddar klipparen, och kommer
att utlösas om man kör för hårt emot alltför tjocka grenar

Längd
Bredd
Höjd
Tekniska data:
Vikt
Klippbredd
Lodrät klipphöjd
Vågrätt klipphöjd
Vågrätt räckvidd
Maximal grentjocklek
Arbetshastighet

1 000 mm
1 600 mm
1 450 mm

130 kg
1 300 mm
0 - 3 200 mm
300 - 2 100 mm
2 500 mm
20 mm
1-3 km/h

CE-godkänd enligt gällande EU-direktiv

Häckklipparen har stödben, för att förenkla av- och påmontering
Häckklipparen levereras med skyddsskärm för transportkörning
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