
Park Ranger 2150
Mulcsozó és forgókéses  
fűnyíró 1000

A mulcsozó és forgókéses fűnyíró 1000 feladata a keskeny füves ösvények 
rendben tartása. Gyors, strapabíró és hatékony gép: amikor levágja majd 
újravágja a füvet, az apróra vágott darabokat komposztként lefújja a pázsitra. 
A vágási szélesség annyi, amennyi a gép szélessége –a gép pedig, amely a 
csuklós felépítésnek köszönhetően rendkívül könnyen manőverezhető, szinte 
bárhol elfér. 
 
A mulcsozó fűnyíró adapter mindig gyönyörűen sima és ápolt pázsitot 
hagy maga után. Ha eltávolítja a belső védőrácsot, akkor átalakul egy 
mindent elnyelő, forgókéses fűnyíróvá, amely 12-13 km óránkénti 
sebességgel halad (ha a terep engedi) és képes elbánni a hosszú, szívós 
és nedves fűvel is. Forgókéses fűnyíróként ez kombinálható a Park Ranger 
2150 fűgyűjtővel, így a fű vágásával egyidejűleg össze is gyűjti a 
levágott füvet. (Lásd a fűgyűjtő adatlapját). 

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

www.nilfisk-outdoor.hu



Műszaki adatok
Mulcsozó és forgókéses  
fűnyíró 1000 Befoglaló méretek

Felszerelve:
Hosszúság 2700 mm
Szélesség 1100 mm
Magasság 1935 mm

Tárolási méretek:
Hosszúság 880 mm
Szélesség 1100 mm
Magasság 480 mm

Műszaki adatok:
Tömeg 96 kg
Vágási szélesség         1050 mm
Beállítható vágási magasság          30-70 mm   
Szabad magasság   
a fűnyíró alatt 80 mm
Fűnyíró pengék száma 2
Vágósebesség  
Kerületi sebesség 77 m/sec
Elméleti fűnyírási terület 
óránként 5-10 000 m2/h

EU szabványnak megfelelő 
CE tanúsítás az EU irányelvnek megfelelően

Különleges tulajdonságok

A gépet széles futófelületű bolygókerekekkel szerelték fel, mely követi a kormányzást.  
Eredmény: nem marad nyom a gyepen.

A kerékvillákban futó bolygókerék erős csúszócsapágyaiknak köszönhetően hosszú 
élettartamot garantál.

Nagy igénybevételre tervezett vágóplatform megerősített peremekkel.

A fűnyíró adapter lebegő helyzetben van felszerelve, ezért képes követni a felszínt - még 
egyenetlen területeken is. 
 
A fűnyíró felhajtható és megtámasztható a két tartókeréken - így egyszerű a tisztítás. 

Külön rendelhető felszerelés

Nagyméretű hűtőfedél: annak érdekében, hogy a hűtőrács eltömődését megelőzzük a 
száraz fű poros környezetben történő nyírásakor, szereljük fel a hűtőfedelet. A fedél 
hivatalos Nilfisk Outdoor forgalmazónál rendelhető meg.

2700 mm 1100 mm
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Az Ön Nilfisk Outdoor forgalmazója     


