
Park Ranger 2150
Fűgyűjtő
Ha nehezen hozzáférhető, keskeny, füves ösvényét szeretné mindig ápoltnak látni, akkor a Park Ranger  
2150 fűgyűjtőjét ajánljuk figyelmébe. Könnyű manőverezési képességének és karcsú kialakításának 
köszönhetően, ez olyan keskeny helyekre is eljut, amelyek csak 1,1 méter szélesek.

Az elejére rögzített 1000-es forgó fűnyíró adapterével és a hátuljára rögzített tartályával a Park Ranger 
2150 fűgyűjtő egy igen kis helyigényű egység. A tartály öntött üvegszálas anyagból készült, így képes 
ellenállni a korrodáló fűmaradékoknak. A tartály egy gyűjtőtömlőn keresztül csatlakozik a fűnyíróhoz, 
amely elszállítja a forgó pengéktől a levágott füvet a tartályba egy olyan turbinán keresztül, amely a 
levágott füvet még tovább darabolja. Így a fű minimális helyet foglal a tartályban és nem igényel 
gyakori ürítést. (A mulcsozó és a forgókéses fűnyíró 1000-ről bővebben a berendezés adatlapján 
tájékozódhat).   

Időtakarékos munkafolyamat
A Park Ranger 2150 használatával a fű vágása és összegyűjtése egyetlen munkafolyamat lesz, mellyel 
jelentős időt takaríthatunk meg. A tartály ürítése közvetlenül a vezetőfülkéből végezhető, így a 
kezelőnek ki sem kel szállnia, a magas billentési szint (1,8 m) pedig lehetővé teszi, hogy a tartályt 
közvetlenül egy konténerbe ürítsük. A tisztítás is ilyen egyszerű: a fűszűrő lekapcsolása után a két 
tartály illetve a szűrő rövid idő alatt, könnyedén megtisztítható.   

Kettő az egyben adapter
A szeméttartály egy hatékony kettő az egyben adapter. Használható mind fűgyűjtésre, mind pedig 
lombszívásra a kézi adapter segítségével (tekintse meg a szívó adapter adatlapját).

A Park Ranger 2150 esetében a tartozékok cseréje kevesebb mint 4 perc alatt 
elvégezhető - nincs szükség szerszámra!
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Műszaki adatok
Fűgyűjtő

3100 mm 1100 mm

Fontosabb jellemzők    

Vágási szélesség = 1050 mm – ugyanannyi, mint a tartály nélküli forgókéses fűnyíróé.

A vezetőkabin elhagyása nélkül üríthető a tartály. Hidraulikus billentési funkció és automatikus 
fedélnyitás jellemzi.

Az 1800 mm-es billentési szint azt jelenti, hogy a tartály közvetlenül egy konténerbe üríthető, a fű 
szétszóródása nélkül.

A tartály és a belső fűszűrő egyszerűen tisztítható. Amikor a tartályt megdöntik a fűszűrő 
kipattintható lesz és könnyen tisztíthatóvá válik mindkét oldala. 

A két darabból álló szívótömlő könnyű hozzáférhetőséget biztosít eltömődés esetén.

A tartály mindkét oldalán kialakított légbeszívó megóvja a gép motorját a fűportól.

Egy biztonsági szelep gondoskodik arról, hogy mindkét turbina és a forgókéses fűnyíró leálljon, 
amikor a tartály ürítése folyik.

A fűgyűjtő a forgókéses fűnyíró indulásakor automatikusa indul.

A szeméttartály egy hatékony kettő az egyben adapter, ami használható fűgyűjtőként és a lomb-
szívó egység részeként is. 

A karbantartás és a szervizelés egyszerű, mivel a turbina könnyen hozzáférhető.

A tartály egyszerű, gyors felszerelését és leszerelését segítő állvány alaptartozék.

Extra berendezés

Mulcsozó és forgókéses fűnyíró készletek:
A fűgyűjtőt gyorsan átalakíthatja gyűjtő nélküli fűnyíró adapterré vagy normál forgókéses 
fűnyíróvá a speciális készletek segítségével, amelyeket mindegyik hivatalos Nilfisk Outdoor 

Befoglaló méretek
Felszerelve:
Hosszúság 3100 mm
Szélesség 1100 mm
Magasság                                                               1950 mm

Tárolási méretek:
Hosszúság 1700 mm
Szélesség 1050 mm
Magasság                                                         2000 mm

Műszaki adatok:
Tömeg 170 kg
A tartálykeret súlya                                                           31 kg
A tartály térfogata                                                           470 liter
A tartály max. terhelhetősége                                        120 kg

Billentési magasság a talaj fölött,                
magas billentővel:                                                     1800 mm
Légáramlás 1500 m3/h
Légsebesség 70 km/h
Ajánlott üzemi sebesség 8-10 km/h
Hangerőszint, a 2000/14 
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Az Ön Nilfisk Outdoor forgalmazója     


