
Park Ranger 2150
Multiklippare 1200

Multiklipparen göder gräsmattan samtidigt som den klipper. Den 
finklipper och sprider gräsklippet, så att det blåser ned på botten av 
gräsmattan och göder jorden. Du slipper köra bort gräsklippet och mossan 
trivs inte i en gödslad gräsmatta! - Multiklipparen ger en riktigt vacker 
gräsmatta, som alla kan använda under hela sommaren. 
 
Manövreringskapaciteten är tack vare midjestyrningen i toppklass och 
det finns bra sikt mot klipparen under arbetet. Det är ett nöje att klippa 
gräs – även mellan hinder som träd och rabatter – och in under buskar. 
Tack vare sin låga vikt gör Park Ranger 2150 inga spår i gräsmattan 
under arbetet. 
 
Med Park Ranger 2150 tar det högst 4 minuter att växla till ett annat 
redskap, utan att verktyg behövs!
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Tekniska data
Multiklippare 1200

Dimensioner

Påmonterad:

Längd 2 780 mm
Bredd 1 290 mm
Höjd 1 935 mm

Förvaringsmått:

Längd 980 mm
Bredd 1 290 mm
Höjd 480 mm

Tekniska data:
Egenvikt 96 kg
Klippbredd         1 210 mm
Inställbar klipphöjd          30-70 mm   
Fri höjd under klipparen 110 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 hjul med breda bärande ytor och multiklippare med vridbara hjul, 
som tar klipparen runt i takt med styrningen. Resultat: Det blir det inga spår i  
gräsmattan

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 Nilfis -Outdoor-återförsäljare

2 780 mm 1 290 mm
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