
City Ranger 2250
Multi-/Rotorklippare1600
Med Nilfisk Outdoors 1600 multi-/rotorklippare klipper du även stora gräsytor på rekordtid. Den 
har en arbetsbredd på 1 610 mm och kan arbeta i upp till 12–13 km/h, om terrängen tillåter det, 
och alltid med ett fint klippresultat. Den kan därför hinna med otroligt mycket på en arbetsdag. 
Som rotorklippare klarar den mycket högt och grovt gräs, även vått sådant, och som multiklippare 
klipper den gräset flera gånger och finklipper det så att det lägger sig på botten av gräsmattan. Det 
ger naturlig gödning och ett gott skydd mot mossa – och man slipper lägga tid på att ta hand om 
gräsklippet efteråt.
 
Att ställa om från multi till rotor och vice versa är enkelt, precis som allt annat med denna 
klippare. Den är lätt att manövrera, tack vare City Ranger 2250:s midjestyrning, som gör det 
enkelt att klippa t.ex. under buskar och mellan rabatter och blommor. Den är lätt att köra, 
tack vare breda hjul och god stabilitet. Service och rengöring är också enkelt, tack vare det 
medföljande stativet för uppfällning/flyttning av klipparen. Och bullernivån är låg, vilket ger en 
bra arbetsmiljö.

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

www.nilfisk-outdoor.se



Tekniska data
Multi-/Rotorklippare 1600

Dimensioner

Påmonterad:

Längd 3 050 mm
Bredd 1 670 mm
Höjd 1 960 mm

Förvaringsmått:

Längd 1 240 mm
Bredd 1 670 mm
Höjd 570 mm

Tekniska data:
Egenvikt 170 kg
Klippbredd         1 610 mm
Inställbar klipphöjd          30-90 mm   
Fri höjd under klipparen 100 mm
Antal knivar 3 st
Skärhastighet  
Spetshastighet 80 m/sek

Bullermätning enligt direktiv 
2000/14/EG 103 DB(A)
Teoretisk klippyta  
per timme 17 000 m2/h

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 

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 

Stativ för uppfällning medföljer, klipparen är därför enkel att fälla upp

Extra utrustning

Toppfilter:  Vid gräsklippning rekommenderar Nilfisk Outdoor användning av  
toppfilter för att öka luftintaget och därigenom skydda motorn vid eventuell  
igensättning av kylargallren. Toppfiltret kan beställas från alla auktoriserade  
Nilfisk Outdoor-återförsäljare.

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

3 050 mm 1 670 mm

Din Nilfisk Outdoor återförsäljare 
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