
City Ranger 2250
Multi-/Rotorklippare 1200
Multi-/rotorklipparen ger perfekta klippresultat under hela grässäsongen. Du väljer själv om den ska 
användas som rotorklippare, med eller utan gräsuppsamling, eller som multiklippare. Rotorklipparen 
klarar det höga, grova och ofta våta gräset, medan multiklipparen klipper gräset flera gånger, varvid 
den göder jorden, då det finklippta gräsklippet blåses ned i gräsmattan som gödning. Det motverkar 
bl.a. mosstillväxt och man slipper att kratta upp gräset efteråt.
 
Klipparen är lätt att bygga om från multi till rotor och omvänt (specialsatser finns hos alla 
auktoriserade Nilfisk Outdoor-återförsäljare). Den kan klippa i upp till 12–13 km/h, står otroligt 
säkert i lutningar och är alltid mycket lätt att manövrera. Den kan gå alldeles intill trädstammar, 
in under buskar och mellan rabatter och blommor och man har perfekt sikt över klipparen, när 
den arbetar.

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

www.nilfisk-outdoor.se



Tekniska data
Multi-/Rotorklippare 1200

Dimensioner

Påmonterad:

Längd 2 830 mm
Bredd 1 285 mm
Höjd 1 960 mm

Förvaringsmått:

Längd 1 080 mm
Bredd 1 285 mm
Höjd 580 mm

Tekniska data:
Egenvikt 100 kg
Klippbredd         1 210 mm
Inställbar klipphöjd          30-70 mm   
Fri höjd under klipparen 100 mm
Antal knivar 2 st
Skärhastighet  
Spetshastighet 77 m/sek
Teoretisk klippyta  
per timme 5-10 000 m2/h

Godkänd enligt gällande EU-standard
CE-godkänd enligt gällande EU-direktiv

Särskilda egenskaper

Viktöverföring från redskap till redskapsbärare ger god stabilitet

Snabbt tillbaka till flytläge efter lyft 

Luftavfjädrat säte (tillval) för extra komfort 

Personanpassad arbetsställning tack vare justerbar ratt och justerbart säte 

Tyst hytt 

Klippskölden har förstärkt kant 

Hjul med breda bärytor, som ger färre märken på gräsmattan 

Klipper i upp till 12–13 km/h

Klipparen kan vickas upp, så att den står på två stödhjul – för enklare rengöring och
flyttning

Extra utrustning

Toppfilter:  Vid gräsklippning rekommenderar Nilfisk utdoor användning av toppfil er 
för att öka luftintaget och därigenom skydda motorn vid eventuell igensättning av kylar-
gallren. Toppfilt et kan beställas från alla auktoriserade Nilfisk utdoor-återförsäljare.

Multiklipparsats: Rotorklipparen kan byggas om till en multiklippare med en särskild 
multiklipparsats, som finns hos alla auktoriserade Nilfisk Outdoor-återförsäljare.

Gräsuppsamlingssats: Rotorklipparen eller multiklipparen kan byggas om till en rotor-
klippare för uppsamling av gräs med en särskild gräsuppsamlingssats, som finns hos alla 
auktoriserade Nilfisk Outdoor-återförsäljare.
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