
Park Ranger 2150
Multi-/Rotorklippare 1000

Multi- och rotorklippare 1000 hjälper dig sköta om smala gräsområden. 
Den är snabb, robust och effektiv när den klipper. Den finfördelar gräset 
och blåser ned klippet i gräsmatten som näring. Klippbredden är lika bred 
som maskinen – en maskin som tack vare midjestyrningen är extremt 
lättmanövrerad och kan ta sig fram nästan överallt. 
 
Multiklipparen lämnar alltid en vacker, mjuk och välklippt gräsmatta 
bakom sig. Om du tar bort innerskärmarna så förvandlas den till en 
allätande rotorklippare som går i 12–13 km/h (om terrängen tillåter) 
och som kan hantera långt, kraftigt och vått gräs. Som rotorklippare 
kan den kombineras med gräsuppsamlaren till Park Ranger 2150, så att 
den samlar upp gräsklippet i samma arbetsmoment som den klipper 
gräset (se databladet till gräsuppsamlaren).
 
Med Park Ranger 2150 tar det högst 4 minuter att växla till ett annat 
redskap, utan att verktyg behövs!

www.nilfisk-outdoor.se



Tekniska data
Multi- och rotorklippare 1000

Dimensioner

Påmonterad:

Längd 2 700 mm
Bredd 1 110 mm
Höjd 1 935 mm

Förvaringsmått:

Längd 880 mm
Bredd 1 100 mm
Höjd 480 mm

Tekniska data:
Egenvikt 96 kg
Klippbredd         1 050 mm
Inställbar klipphöjd          30-70 mm   
Fri höjd under klipparen 80 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

Lättviktsmaskin med breda däck och multiklippare med vridbara hjul som gör att  
klipparen följer styrningen. Det gör att inga spår lämnas på gräsmattan.

Vridbara hjul med kraftiga glidlager i hjulgafflarna säkerställer lång livslängd.

Ett robust klippdäck med förstärkta kanter.

Multiklipparen är monterad i flytställning och följer därför marken – även där det är 
ojämnheter 

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

Extra utrustning

Stort kylargaller: Vid gräsklippning rekommenderar vi användning av det stora  
kylargallret, som minimerar igensättningen av kylargallren och därmed skyddar motorn. 
Det kan beställas från alla auktoriserade Nilfisk Outdoor-återförsäljare

2 700 mm 1 100 mm
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