
Park Ranger 2150 
Seprőadapter
A Nilfisk Outdoor seprőadapter a leghatékonyabb eszköz a gyalogösvények, járdák, autó parkolók, 
lépcsőházak, stb. karbantartó söprésére. A seprőadapter üvegszálas felültöltős tartállyal és egy centrifugál 
öntésű víztartállyal van ellátva. Strapabíró és helytakarékos, kis üzemi zajjal működő gép. A tartály kiürítése 
közvetlenül a vezetőülésből történhet.

A port teljesen felügyelet alatt tartja a Nilfisk Outdoor szívó-seprő egység. Az első két 
keféhez szerelt két szórófej megnedvesíti a seprési területet, ezáltal megköti a port.  
A gyűjtőtartályban egy innovatív szűrőrendszer kapott helyet, amely még a legkisebb 
porszemet is képes a tartályban tartani.

A spirális kefe szinte eteti a felsöpört anyagot a szívócsőbe, amely minden söpört anyagot 
problémamentesen a gyűjtőtartályba továbbít. 

A Park Ranger 2150 esetében egy tartozék cseréje egy másikra kevesebb mint 4 perc 
alatt elvégezhető - nincs szükség szerszámra!

www.nilfisk-outdoor.hu



    

EGHOLM Park Ranger 2150 

EGHOLM 
Park Ranger 2150 

Műszaki adatok
Seprőadapter

Különleges tulajdonságok

Porkezelés: a tartályban egy integrált öntisztító szűrőrendszer akadályozza meg a por kijutását 

Szívás - a gép által felsöpört anyagok nem juthatnak érintkezésbe a turbinával

Különleges, spirálkefés szívócső

Az elülső kefék sebességszabályozása alapszolgáltatás

Orrkerék szabályozza az elülső kefék magasságát - kitűnő seprési eredmény és 
minimális kefekopás

Keret a mellékelt tartály rögzítésének és levételének megkönnyítésére 

Extra berendezés

Külső szívótömlő: a külső szívótömlő ideális a nehezen hozzáférhető helyeken, mint 
például parkoló kerékpárok között, vagy lépcsőházakban történő takarításhoz. A 6 méter 
hosszú tömlőt a tartály fölött tároljuk és bármikor használható.

Harmadik, oldalsó kefe: A seprési szélességet 1660 mm-re bővíti ki. Ez a kefe 
hidraulikus működtetésű, amely tökéletesen alkalmassá teszi például egészen  
a házfalakig, vagy a padok alatt történő seprésre.

2900 mm 1200 mm

Befoglaló méretek

Felszerelve:

Hosszúság 2900 mm
Szélesség 1200 mm
Magasság vezetőfülke nélkül 1850 mm
Magasság vezetőfülkével együtt 1935 mm
Magasság szívótömlő nélkül                                    2200 mm

Tárolási méretek:

Hosszúság 1350 mm
Szélesség 1010 mm
Magasság 1920 mm

Műszaki adatok:
Tömeg - tartály 135 kg
Tömeg - elülső kefék 50 kg
Tömeg - tartálykeret 30 kg
Max. súly a tartályban 300 kg
Tartálytérfogat 450  l
Víztartály térfogat 100  l 
Tisztítási szélesség két kefével                            1200 mm
Tisztítási szélesség három kefével                     1660 mm
Légsebesség                                                             140 km/h
Légáramlás                                                             2500 m3/h 
A turbina átmérője                                                   500 mm
Billenési magasság                                                1300 mm
Szabad magasság a szívócsonk alatt                     55 mm
Szabad magasság a kefék alatt                             140 mm
Hangerőszintek a 2000/14 sz.  
EU irányelv alapján                                       LwA 107 dB(A)

CE tanúsítás az EU irányelvnek megfelelően 
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Az Ön Nilfisk Outdoor forgalmazója     


