
Park Ranger 2150

Hög flexibilitet 
och manövrerbarhet

En allroundmaskin med 19 skräddarsydda redskap 
för alla typer av underhållsarbeten utomhus

Stage V
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Alla redskap kan bytas av en person på mindre än 4 
minuter - inga verktyg behövs och inga tunga lyft är 
inblandade! Därför kan du använda maskinen för olika 
uppgifter under dagen utan att slösa tid på redskaps- 
byte i garaget. Den enkla hanteringen av Park Ranger 
2150 ger dig flera fördelar: Driftseffektivitet, säkerhet 
och en mycket bättre avkastning på din investering.

Stage V-motor
På Egholm kompromissar vi aldrig när det gäller att 
använda framtidsinriktad teknik. Park Ranger 2150 är, 
med sin Perkins Stage V-motor, förberedd för framti-
dens städer. 

Stage V-motorn på 26 hk gör Park Ranger 2150 mycket 
energieffektiv. Det minskade antalet varv innebär 
mindre vibrationer och minskat buller samt en förbät-
trad bränsleekonomi. Dessutom är Park Ranger 2150 
utrustad med en speciell hydrostat som säkerställer att 
du får ut det mesta av din motor.

Genom att använda framtidsinriktad teknik, uppfyller 
Egholm de strängaste utsläppskraven för diesel- 
motorer.

Optimera ditt 
utomhusunderhåll

Park Ranger 2150 är det mest attraktiva valet inom 
kompaktmaskinklassen. Med 19 skräddarsydda 
redskap på marknaden utför maskinen alla uppgifter 
lika bra som - eller bättre - än maskiner för ett specifikt 
ändamål på marknaden.

Dess kompakta mått och stora manövrerbarhet ger 
dig enkel tillgång till smala områden och platser. Du får 
också verkligt mångsidig hantering av alla arbetsupp-
gifter utomhus.

Topprestanda i varje aspekt
Alla redskap är noggrant utformade och byggda av oss 
för att ge optimal prestanda för varje enskild uppgift. 
Högkvalitativa material och funktionella kopplingar 
säkerställer professionella resultat och hållbar prestanda.

- med en maskin och 19 dedikerade funktioner



Öka arbetsdagens effektivitet
- En multifunktionell maskin som levererar optimal prestanda oavsett uppgift

Enkla redskapsbyten
Redskapsbyte på Park Ranger 2150 kan göras på 
mindre än fyra minuter och ökar därmed din effektivi-
tet. Verktyg behövs inte och det krävs bara mycket lite 
träning. Plocka upp det främre redskapet med a-ramen, 
fäst hydraulslangarna och fortsätt ditt arbete. De bakre 
redskapen är lika lätta att byta. Det är inga tunga lyft 
inblandade och du är snabbt redo att fortsätta med 
nästa uppgift.

Redskapsbytet är inte bara effektivt, det är även säkert 
för både operatör och maskin. Eftersom en person kan 
utföra alla moment vid tillkoppling, utan att hantera 
heta hydraulkopplingar, är redskapsbyte helt säkert för 
operatören. Dessutom eliminerar den enkla anslutning- 
en av alla system risken för maskinskada på grund av 
felanslutningar.

Spara pengar
Att bara behöva investera i en maskin för att utföra 
många olika underhållsarbeten utomhus har många 
fördelar:

• Låg ingångsinvestering
• Fler arbetstimmar per år
 = snabb avkastning på investeringen
• Bara en maskin
 = mindre utbildning för operatörer
• Mindre utrymme krävs för lagrings- 

anläggningar

Skräddarsydd för optimerad prestanda
De olika redskapen är skräddarsydda och framtagna 
speciellt för Park Ranger 2150. Det ger dig bästa 
förutsättningar till hög prestanda. Med de olika red-
skapen tillgängliga, kan du underhålla dina utom- 
husområden hela året med din Park Ranger 2150.
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Komplett sop-/sugmaskin

Park Ranger 2150 kan utrustas med en komplett sop-/
sugmaskin som erbjuder professionell sopprestanda. 
Den är mycket manövrerbar - även i smala områden 
och idealisk för att sopa underjordiska anläggningar 
tack vare den låga totalhöjden. Park Ranger 2150 är 
utrustad med sop-/sugmaskinen och är ett effektivt 
val för sopning av gångvägar, trottoarer, parkeringar, 
trapphus etc.

Dedikerad till effektivitet
Sop-/sugmaskinen ger hög sugeffekt och säkerställer 
snabba och effektiva rengöringsresultat. Sopenheten 
har en hög tippbar uppsamlingstank av glasfiber och 
en rotationsgjuten vattentank. Föraren kan tömma 
uppsamlingstanken utan att lämna hytten med hydraul-
systemet.

Damm under kontroll
Dammet är helt under kontroll med sop-/sugmaskinen. 
Två sprutstrålar monterade på de främre borstarna 
fuktar sopområdet och binder dammet. Uppsamlings-
tanken har ett innovativt filtersystem som binder även 
de minsta dammpartiklarna i tanken.

Park Ranger 2150 är certifierad med 4 stjärnor enligt 
den nya EUnited-certifieringen för PM10 och PM2.5.

- ingen arbetsuppgift för liten, inget utrymme för smalt Effektiv sopning i både stora och komplexa områden
Du kan välja mellan 2 eller 3 borstar beroende på dina behov. Sugenheten samlar in allt - burkar, cigarettfimpar, grenar och kvistar. Spiralborsten inuti 
sugmunnen drar bokstavligen avfallet rakt in i slangen, vilket i stort sett minimerar risken för blockering.

Sopa under och runt hinder
Med den tredje borsten (tillval), kan den även 
sopa under element som bänkar, och rengör 
mycket effektivt runt andra hinder.
Med de kompakta måtten och den låga svän-
gradien, kan du använda maskinen i utrym-
mesbegränsade områden.

Extern sugslang
Den utdragbara sugslangen gör det möjligt att 
rengöra där maskinen inte kan köra - t.ex. käl- 
lare och trappor. Detta säkerställer ett optimalt 
arbetsresultat - låg kostnad och tidsbespar- 
ande drift - förkorta din avkastning på investe-
ringen med Park Ranger 2150.

Sopa på smala ställen
Att sopa smala gång- och cykelvägar eller 
andra utrymmesbegränsade områden är inget 
problem för Park Ranger 2150.
Den midjestyrda maskinens kompakta mått 
och manövrerbarhet säkerställer att den kom-
mer in även i de trängsta utrymmena.
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Vi har konstruerat Park Ranger 2150 så att den är så 
mångsidig som möjligt för alla dina dagliga uppgifter 
- utan att äventyra den slutliga kvaliteten på det arbete 
som utförs.

Vi åstadkom detta genom att konstruera och bygga alla 
verktyg och redskap själva, så att de passar maskinen 
perfekt. Resultatet? När du monterar en sop-/sug- 
maskin på Park Ranger 2150 fungerar den precis som 
en dedikerad sopmaskin. Och när du fäster en snöplog 
ger den samma resultat som en helt dedikerad snö- 
maskin skulle ge.

Den robusta A-ramen på maskinen, som ursprungligen 
uppfanns av Egholm, ger operatören möjlighet att byta 
redskap utan verktyg. Operatören behöver bara montera 
vatten- och hydraulslangarna på redskapet eller verk- 
tyget, och sedan är det bara att köra iväg. Med lite 
övning tar det mindre än fyra minuter att byta Park 
Ranger 2150 från en dedikerad maskin till en annan.

Bra manövrerbarhet, enkel hantering
Med en inre vänddiameter på bara 1100 mm kan den 
midjestyrda Park Ranger 2150 köra mycket nära lykt- 
stolpar och andra hinder i stadslandskapet.

Kraftfull dieselmotor

4-hjulsdrift

Lågt marktryck tack vare bred 
kontaktyta

Liten vänddiameter

Midjestyrning

Ett beprövat koncept

Dina direkta fördelar:

• Låg ingångsinvestering
• Fler arbetstimmar per år
 = snabb avkastning på investeringen
• Bara en maskin
 = mindre utbildning för operatörer
• Mindre utrymme krävs för lagrings- 

anläggningar

Monteringspunkt på A-ramen för 
snabba redskapsbyten

19 specialredskap (komplett lista 
finns på vår webbplats)

Låga ljud- och vibrationsnivåer 
för bättre komfort

Kvalitetshantverk i varje detalj

Tekniska specifikationer Basmaskin

Längd mm 2225

Bredd mm 1015

Höjd med / utan hytt mm 1935 / 1210

Vikt med / utan hytt 1) kg 670 / 560

Nyttolast kg 630 / 740

Fordonets bruttovikt (GWA) kg 1300

Vänddiameter - yttre mm 3000

Vänddiameter - inre mm 1100

Motor: Perkins diesel 403J-11 hk / kW 26 / 19

4-hjulsdrift Standard
1) Inkluderar: 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

Med Park Ranger 2150 
sker övergången från 
ett redskap till ett annat 
på mindre än 4 minuter 
- inga verktyg behövs!

Park Ranger 2150
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Välskötta parker och grönområden ser bra ut och är en 
attraktiv tillgång för besökare och boende. Så oavsett om 
du arbetar på en kommun, är entreprenör eller parkägare 
med ansvar för att underhålla grönområden, är den starka 
Park Ranger 2150 redo att lösa allt markunderhåll.

Klipp gräsmattan och kanterna med professionella reds-
kap och få din park och dina grönområden att se bra och 
attraktiva ut för allmänheten eller kunderna.

Specialredskap förbättrar din prestanda
Med dedikerade redskap utvecklade med fokus på opti-
mal prestanda och balans mellan maskin och redskap 
får du det bästa resultatet. Genom att kombinera detta 
med den enkla redskapsbytesfunktionen, kan du ändra 
funktionen på Park Ranger 2150 utan att förlora värdefull 
arbetstid.

Alla Egholm-redskap gör att du kan få jobbet gjort snabbt 
med ett perfekt resultat.

Det gröna redskapsprogrammet erbjuder en mycket 
mångsidig drift till en låg investering:

• Klippaggregat med multi, bakutkast 
eller uppsamling 

• Gräsuppsamlare
• Häcksax
• Ogräsborste
• Slagklippare / vertikalskärare
• Kantskärare
• Miljökratta
• Lövsug
• Tippbar skopa
• Tippvagn
• Tippflak

Bekämpa ogräs med miljökratta
Att hålla grusvägarna fria från ogräs utan att 
använda bekämpningsmedel kräver täta insat-
ser. Med en räfsbredd på 110 cm är miljö- 
krattan en mycket användbar partner för detta 
ändamål. 

Enkel transport av föremål
Park Ranger 2150 har två olika alternativ för 
transport av föremål. Tippvagnen och tipp-
flakken. De är båda utformade för att göra det 
lättare att transportera bulklaster som park- 
och trädgårdsavfall.

Välskött 
och attraktivt
Gör dina grönområden till en inbjudande tillgång

Rena och säkra gångar och gräsmattor
Lövsugen rengör effektivt efter avlövning och 
häckklippning. Den har en arbetsbredd på 105 
cm, och med lövuppsamlingsslangen kan den 
nå ännu mindre tillgängliga områden som 
bakom parkbänkar och runt häckar.

En perfekt finish på gräsmattan
Den hydrauliska kantskäraren upprätthåller 
effektivt gräsmattans kanter, oavsett form. 
Hörn och böjar klipps perfekt. Gräskanten 
klipps först och förfinas därefter - två jobb görs 
samtidigt.

Långt gräs och mossa har ingen chans
Klipparen klipper allt gräs, oavsett höjd eller 
tjocklek. Genom att byta slagorna mot vertikala 
blad omvandlas den till en vertikalskärare, 
som hanterar mossa och ogräs utan behov 
av bekämpningsmedel. Ett diversifierat och 
effektivt redskap.

Tidsbesparande arbetsprocess
Att klippa gräset och samla upp det i ett 
arbetsförfarande sparar mycket tid. Tömningen 
av uppsamlingstanken sköts direkt från hytten 
och den höga tippningsnivån (1,8 m) gör det 
möjligt att tömma tanken direkt i en behållare.

Rotor-, multi- eller uppsamlingsklippare - det är ditt val
Rotorklipparna 1000, 1200 eller 1500 är gjorda för att bibehålla det goda utseendet på smala gräsgångar. De är snabba, robusta och effektiva när du 
klipper och klipper om gräset och blåser ner det fina gräsklippet i gräsmattan som kompost (multiklipparsats är tillval). Tack vare sin midjestyrda kons-
truktion är klipparna extremt manövrerbara och kan ta sig runt nästan var som helst. Klipparen 1000 erbjuder även en extra uppsamlingssats.
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- låt Park Ranger 2150 hjälpa dig med vinteruppgifter

Snöborste
Snöborsten är perfekt för vinterns första snö. 
Den kommer att avlägsna snö till ett djup av 
150 mm helt - även när terrängen är ojämn. 
Vinkeln, rotationshastigheten och rotations-
riktningen kan justeras från hytten för bästa 
möjliga resultat.

Salt- och sandspridare
Salt- och sandspridaren är trattformad och har 
en omrörare i tanken som säkerställer att mate- 
rialet når utmatningsskruven. Även fuktigt mate-
rial kommer att flöda fritt. Spridningsbredden kan 
vid behov ökas upp till 5 meter - mycket effektivt 
vid behandling av frysta parkeringsplatser.

Snöplog
Snöplogen klarar upp till 350 mm tung snö. 
Arbetsbredden är mellan 1130 och 1300 mm, 
beroende på bladets vinkel. Maximal vinkel är 
30° och den justeras från hytten.

Klara av vintersäsongen - med lätthet
När vintern för med sig snö och isiga ytor, klarar Park 
Ranger 2150 alla utmaningar. De kompakta måtten 
på Park Ranger 2150 gör att du kan röja områden där 
manuellt arbete normalt är det enda alternativet. Den 
kör med lätthet på gator, gångvägar, trottoarer, parke-
ringsplatser, etc. Från den bekväma förarhytten har 
operatören fri sikt och kan effektivt klara alla utmanin-
gar under vintersäsongen.

Dedikerade kvalitetsredskap för svåra förhållanden
De krav som orsakas av svåra väderförhållanden åters-
peglas i kvaliteten på Egholms redskap för vinterdrift. 
Alla redskap är utformade för att ge effektiv och dedi-
kerad prestanda.

Redskap för vinterarbete:

• Snöborste
• Snöslunga
• Snöplog
• Vikplog
• Salt- och sandspridare

Två uppgifter i en process
De främre redskapen kan arbeta tillsammans med salt- 
och sandspridaren så att du kan göra två jobb samtidi-
gt - dubbelt så effektivt.

Ha ett fast grepp när det är halt
Om du tappar greppet på ett hjul, säkerställer 4-hjuls-
driften att kraften automatiskt överförs till det motsatta 
hjulet på samma sida av maskinen. Vikplog

När tung och isig snö täcker marken, behöver du ha vikplogen nära till hands. Den använder spetsen på V-plogen för att skära igenom tung och inkaps-
lad snö, separera och skjuta den till båda sidor. Även stora mängder snö avlägsnas med lätthet. Att använda snöplogen, vikplogen eller snöborsten 
tillsammans med salt- eller sandspridaren klarar du till och med två uppgifter i ett.

Snöslunga
Snöslungan är till för att röja stora mängder 
snö. Den driver genom snödrivorna med en 
röjningsbredd på 1 meter, klarar upp till 50 cm 
tjock snö. Utkastet är hydrauliskt justerbar så 
att flödesriktningen kan styras utan att opera-
tören lämnar sitt säte.

Klara vintern 
på ett säkert sätt
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Park Ranger 2150 och Egholm fokuserar på 
ergonomi och enkel åtkomst till förarsätet 
samt driften av alla funktioner och handtag 
- för att uppnå maximal operatörskomfort.

Park Ranger 2150 har en fullt testad och beprövad 
funktionalitet 
Sedan den första versionen lanserades 1995 som Power-
flex och år 2000 som modellen 2100, har den nuvarande 
Park Ranger 2150 nästan 25 års hårt arbete på sin meritlis-
ta. Egholm har kontinuerligt förbättrat och finjusterat dess 
funktioner och tillförlitlighet oavsett om det är för markun-
derhåll, vinterservice eller sopning.

Vänder på en femöring och gör det enkelt 
för dig: Den midjestyrda Park Ranger 2150 
erbjuder maximal manövrerbarhet och den 
kompakta designen ger tillgång till smala 
gångar och i låga byggnader som underjor-
diska parkeringshus etc.

Mer än 6000 
Park Rangers i drift över hela världen

Omsorg 
för operatören

Minskad ljudnivå: Den miljövänliga Stage 
V-motorn går på ca 600 färre varv jämfört 
med den tidigare Stage lllB-motorn. Detta 
innebär färre vibrationer och minskad buller-
nivå.

Alla nya operatörer kan känna sig trygga bakom ratten efter några minuters 
introduktion. Med sin enkla drift och sitt breda utbud av specialiserade redskap 
är den trogna arbetshästen i kärnan av vilket garage som helst i staden, parken 
eller industriområdet. 

Lätt som 
en fjäder
Tack vare sin lätta vikt (560 kg utan hytt) 
och sitt låga marktryck, är Park Ranger 2150 
ofarlig för gröna områden och lämnar få spår 
och inga skador.

Åtkomst till alla områden:
Tack vare den kraftfulla midjestyrningen, har 
Park Ranger 2150 en otroligt liten inre vänd- 
diameter på bara 1100 mm, så att operatören 
kan komma åt begränsade utrymmen och 
köra nära hinder. Och då basmaskinen endast 
väger 610 kg (med hytt), är marktrycket tillräc-
kligt lågt för användning på känsliga ytor som 
gräsmattor och trottoarer.

inre 
vänddiameter

4 minuter

Redskaps- 
byte

300 cm vänddiameter - yttre

110cm

Med Park Ranger 2150 sker 
övergången från ett redskap till 
ett annat på mindre än 4 minuter 
- inga verktyg behövs!
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Egholm A/S utvecklar, producerar och marknadsför redskapsbärare som håller vägar, parker och utom-
husområden rena och inbjudande året runt. Vi levererar funktionella kvalitetsmaskiner och redskap till 
människor som gör en hederlig dags arbete för att hålla våra städer rena och attraktiva. Med special- 
redskap utvecklade för maskinerna, levererar Egholms maskiner perfekta resultat oavsett uppgift.
Byggd av hantverkare i Danmark, används Egholms maskiner i städer och parker över hela världen. 

Egholms redskapsbärare utvecklas av människor som brinner för teknik och innovation. Vi lyssnar på 
de som kör, använder och servar Egholms maskiner, eftersom de är de sanna experterna. Det är vårt 
uppdrag att konstruera, bygga och marknadsföra redskapsbärare som levererar perfekta resultat i verk- 
liga livet. Egholms maskiner är ärliga maskiner - inte bara för att de levererar komfort, säkerhet och 
starka slutresultat: de är även en bra investering för kommande år och ger dig enastående avkastning 
på din investering.

Vi vill att du ska se oss som din partner på alla sätt. Och vi insisterar alltid på tillförlitlighet, förtroende 
och ärlighet i vårt samarbete med dig och med vårt nätverk av återförsäljare och servicepartners. Vi 
är uppriktiga och direkta i vår kommunikation och i våra kontakter med alla. Vår tro på hårt arbete och 
ovilja att kompromissa hjälper oss att leverera den kvalitet som vi är kända för. Och vi tror även att det 
återspeglas av de maskiner vi bygger för dig.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Danmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.se - info@egholm.dk


