
Park Ranger 2150
Slagklippare/Vertikalskärare 
Ska det slås mycket långt gräs, eller det är behov för en giftfri bekämpning av ogräs på gräsytorna så 
klarar Park Ranger 2150 även detta.

Slagklipparen
På gräsytor där gräset inte behöver vara kortklippt, utan bara klipps ett par gånger per år kommer 
verkligen Park Ranger 2150 nyutvecklade slagklippare till sin rätt. Det är imponerande att se slagklip-
paren hantera mycket långt gräs, med en klippbredd på 1226 mm.

Vertikalskäraren 
För att hålla gräsplaner vältrimmade och ge gräset större motståndskraft mot ogräs är vertikalskära-
ren det perfekta redskapet. Gräset har användning för massor av ljus och luft. 
Vertikalskäraren hjälper till att ta bort mossa, lufta gräset och skära av vågräta rötter. Vertikalskära-
ren arbetar i flytställning på Park Ranger 2150 och är utrustad med 4 hjul som säkrar arbetsdjupet. 
Resultatet blir därför en jämn och grundlig behandling av arbetsområdet.

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
Slagklippare/Vertikalskärare

Särskilda fördelar 

Slagklipparen 
Klipphöjden justeras med de 2 främsta hjulen medelst en grov- och en finjustering. 
Grovjusteringen sker med 7 avståndsringar i intervallet 0–110 mm. Finjusteringen sker 
med ett steglöst justeringshandtag inom de nedan angivna intervallen:

Avståndsringar (antal) 0 1 2 3 4 5 6 7

Klipphöjd (mm) 0-50 3-58 11-63 18-70 25-78 33-95 40-103 47-110

Vertikalskärningsprocessen:

Ogräset hålls tillbaka Gräsets rötter får luft

Vertikalskäraren och slagklipparen är av samma grundkonstruktion. Det vill säga att man 
bara byter arbetsknivar på rotorn. Redskapet levereras standard som slagklippare. Detta är 
faktiskt den enda gången det tar längre tid än 4 minuter att byta redskap!

Extra utrustning
Kontravikter (2 x 18,5 kg): 
Nilfisk Outdoor rekommenderar kontravikt till bakhjulen vid arbete med slagklipparen.

Extra stor kylarskärm: 
Vid arbete under torra förhållande, när risken är stor för mycket virvlande gräs vid klip-
pning, rekommenderar Nilfisk Outdoor att man använder den större kylarskärmen. Med 
den större skärmen minimerar man risken för att kylaren blir blockerad, med minskad 
kylning av motor som följd. Den större kylarskärmen kan köpas hos Nilfisk Outdoor 
återförsäljare i Sverige.

2 895 mm 1 475 mm

Dimensioner

Påmonterad:

Längd 2 895 mm
Bredd 1 475 mm
Höjd 1 935 mm

Förvaringsmått:

Längd 955 mm
Bredd 1 475 mm
Höjd 435 mm

Egenvikt 151 kg

Tekniska data slagklippare:
Klippbredd 1 226 mm
Klipphöjd 0-110 mm
Antal slagor 76 st
Rotationshastighet 2800 varv/min.

Tekniska data vertikalskärare:
Skärbredd 1 172 mm
Skärdjup, max 0-15 mm
Antal vertikalknivar, max 38 st

CE-godkänd enligt gällande EU-direktiv 
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