
3 in 1 All Year
Operation

Cost Saving

Når pligten kalder i en park, er din Park Ranger 2150 klar!

Opgaver i grønne områder
Din Park Ranger 2150 kan udstyres med et 

komplet redskabsprogram, til optimal løsning af 

opgaver i grønne områder. 

Det grønne redskabsprogram: 
• Multiklipper • Rotorklipper • Græsopsamler 

• Kantskærer • Vipbar skovl • Miljørive  

• Løvsuger • Tiplad • Tipvogn

Feje/sugeopgaver
Park Ranger 2150 kan udstyres med et komplet 

feje/sugeanlæg, der løser alle opgaver med et 

professionelt resultat.

Redskaber til feje/sugeopgaver:
• Feje/sugeanlæg med 2 eller 3 børster  

• Ekstern sugeslange

Opgaver om vinteren
Park Ranger 2150 kan også udstyres med  

robuste redskaber, der løser vinterens krævende 

opgaver effektivt. 

Vinterens redskabsprogram: 
• Svingbar kost  • V-plov  • Sneslynge 

• Dozerblad • Salt- og grusspreder

Park Ranger 2150 
28 HK og 4-hjulstræk!

Park Ranger 2150

www.outdoor.nilfisk.dk



3 in 1 All Year 
Operation

Cost Saving
Må vi præsentere Park Ranger 2150

Knækstyret og kompakt
Den knækstyrede maskine giver optimal 
fleksibilitet, så din Ranger kan vende på en  
tallerken, og med den kompakte konstruktion 
kan den komme ind på selv smalle stier og 
steder.

Dansk design og  
produktion
Nilfisk Outdoor Rangers og de tilhørende 
redskaber er dansk design og produktion,  
fremstillet af dygtige teknikere, der overvåger hver 
eneste lille detalje i vores løsninger.

Skræddersyede  
redskaber
Nilfisk Outdoor har udviklet samtlige redskaber til 
Ranger, så de passer perfekt til maskinen. På den 
måde bevares dens fleksibilitet og balance, og 
samtidig opnås der altid toppræstation.

Operatørkomfort
Nilfisk Outdoor fokuserer på ergonomi og 
nem adgang til kabinen og betjeningen af alle 
funktioner og håndtag for at opnå maksimal 
operatørkomfort. 

28 HK og 4-hjulstræk
Park Ranger 2150 er 20 % kraftigere end 
sin forgænger. Kombineret med det effektive 
4-hjulstræk giver det 2150 en overlegen ydelse 
til alle typer opgaver.

Quick-shift på under 4 min.
Med Nilfisk Outdoors Quick-shift teknologi er 
det hurtigt at skifte redskab på din Ranger. Det 
tager under 4 minutter, intet værktøj er 
nødvendigt, og du kan ikke gøre noget forkert.

Letvægtsmodel til grønne 
områder
Takket være maskinens letvægtskonstruktion er 
Park Ranger 2150 perfekt til kørsel på plæner og 
i grønne områder. Den efterlader ingen spor, når 
opgaven er klaret.

Funktioner/fordele
• Knækstyret - manøvredygtig og godt udsyn
• Fleksibel - løser opgaverne hurtigere
• Kompakt - kan komme til på begrænset  
 plads

Funktioner/fordele
• 28 HK - sikrer effektiv drift 
• 4-hjulstræk - god træk- og drivkraft  
 under alle forhold
• Løser opgaverne på ingen tid

Funktioner/fordele
• Quick-shift - nemt og hurtigt redskabsskift
• Enkelt koblingsystem - alle kan skifte  
   redskaber
• Høj effektivitet - ingen usikkerhed
• Forbedret rentabilitet

Funktioner/fordele
• Lav vægt - perfekt på græsplæner
• Efterlader ingen spor eller skader
• Forbedrer området eller anlæggets  
   image 

Tekniske specifikationer
4-hjulstræk 
Knækstyring
Venderadius 1,5 m
Kompakt konstruktion 1 m bred 
Hastighed 0 - 16 km/t
Fremdrift Hydrostatisk
Hydraulisk kapacitet op til 180 bar

Motor Perkins Diesel
Motorydelse 28 HK/21 kW
Cylindre 3
Kølesystem Vandkølet
Luftfilter Tørelement
Ladesystem VDC-Generator
Batteri 65 A

Kompakt, fleksibel, kraftfuld - og grøn!
Park Ranger 2150 er det mest attraktive valg inden 
for kompakte maskiner op til 30 HK. Skræddersyede 
redskaber passer perfekt til maskinen og giver lige så 
perfekte resultater. Rangeren sikrer nem fejning/ 
sugning af smalle områder og stier samt udførelse 
af såvel sommer- som vinteropgaver. Høj manøvre-
dygtighed og ydelse takket være 28 HK og 4-hjulstræk. 
Veldokumenteret teknologi til vedligeholdelse af 
udendørsarealer - designet, konstrueret og  
monteret, distribueret samt serviceret af  
Nilfisk Outdoor.  

Du kan få flere tekniske oplysninger på www.outdoor.nilfisk.dk eller hos 
din Nilfisk Outdoor forhandler.



Vinterens udfordringer er velkomne for en 
veludstyret Park Ranger 

Et komplet program til vinterens opgaver
Lad bare vinteren komme! Når sne og isglatte veje kræver, at du gør noget, har  
Nilfisk Outdoor det effektive og robuste udstyr, der skal til for at løse opgaverne.  
Redskabsprogrammet til vinterens opgaver omfatter: Svingbar kost • V-plov • Dozerblad 
• Salt- og grusspreder. Redskaberne skiftes nemt og samtidig bevares alle fordelene ved 
maskinens ydeevne og manøvredygtighed, når du anvender de skræddersyede redskaber. 
V-ploven og dozerbladet viser virkelig Park Ranger 2150’s styrke og kraft. Med de 28 HK, 
4-hjulstræk og optimal vægtfordeling flytter maskinen hurtigt store mængder sne.

Tilpassede og slidstærke kvalitetsredskaber 
- skræddersyede
De krav, der stilles i ekstreme vejrsituationer, afspejles i kvaliteten af Nilfisk Outdoors 
redskaber til vinterens opgaver. Alle redskaberne er konstrueret til effektiv toppræstation. 
Den svingbare kost kan fjerne op til 15 cm sne. Den følger terrænet perfekt uden at sidde 
fast i kantsten eller andre forhindringer. Børsten styres hydraulisk fra førersædet, og den 
kan drejes mod højre eller venstre afhængig af vindretningen. Kosten kan køre baglæns, 
så der også kan fjernes sne på smalle stier, hvor maskinen ikke kan vende.

Effektiv salt- og grusspredning og snerydning
2150 er nem at manøvrere, også på smalle stier, så maskinen er det perfekte værktøj 
om vinteren. Med kosten foran og sprederen bagpå fjerner Park Ranger 2150 sneen 
og spreder salt/grus på én gang. Det gør hurtigt vejen sikker for cykler og fodgængere. 
Salt- og grussprederen er udstyret med en beholder i rustfrit stål. Konstruktionen er 
udelukkende opbygget af robuste komponenter. Den slidstærke spredeplade kan tåle 
både salt, sand og grus. Den variable doseringssnegl sikrer præcis og ensartet spred-
ning af materialet og dermed sikker afisning af cykel- og gangstier samt  
parkeringspladser.

Lad bare vinteren komme  
- din Park Ranger 2150 står klar

Med Park Ranger 2150 kommer du problemfrit gennem vinteren 



Ingen opgave er for lille, når den slanke 
Ranger skal ud at feje

Komplet feje- og sugeanlæg med 2 eller 3 børster
Park Ranger 2150 kan udstyres med et komplet feje/sugeanlæg, der giver et  
professionel resultat i alle opgaver. Redskabssortiment til feje/sugeopgaver:  
Feje/sugeanlæg med 2 eller 3 børster • Ekstern sugeslange
Park Ranger 2150 med feje/sugeanlæg er en effektiv løsning til fejning af gangstier, 
fortove, parkeringspladser, trappeskakter osv..  Alt efter behov kan du vælge mellem 
2 eller 3 børster til 2150. Sugemundstykket suger alt op - dåser, cigaretskod, grene 
og kviste. Spiralbørsten inde i sugemundstykket nærmest fører skidtet op i slangen, 
og det reducerer i høj grad risikoen for, at det sætter sig fast undervejs.

Konstrueret til effektivitet og komfort
Feje/sugeanlægget er konstrueret til at have en høj sugeevne, der sikrer hurtig og 
effektiv oprydning. Feje/sugeanlægget er udstyret med en glasfibertank og en  
rotationsstøbt vandtank. Chaufføren kan tømme sugetanken uden at forlade  
kabinen. Maskinen er ikke ret høj, så den kan også køre ind i parkeringshuse og 
-kældre. Med den eksterne sugeslange kan der gøres rent der, hvor maskinen ikke 
kan komme til, f.eks. i lyskasser og på trapper. Det sikrer et optimalt arbejdsresultat, 
lave omkostninger og tidsbesparelser, så din Park Ranger 2150 hurtigt tjener sig 
hjem.

Miljøvenlig med et unikt filtersystem
Få fuld kontrol med støvet med Nilfisk Outdoors feje/sugeanlægget. To vanddyser, 
der er monteret på de forreste børster, fugter området foran børsterne, så støvet ikke 
hvirvles op. Sugetanken er udstyret med et innovativt Nilfisk Outdoor filtersystem, 
hvor selv de mindste støvpartikler holdes inde i tanken. Systemet er PM10-certificeret 
efter støvmåling iht. Eunited-bestemmelserne. Park Ranger 2150 er en robust og 
kompakt maskine, der er klar til at feje i al slags vejr. Det er hurtigt og nemt at  
montere og afmontere feje/sugeanlægget med det specialkonstruerede stativ på hjul. 
De forreste børster og sugetanken afmonteres direkte på stativet, så de er nemme at 
håndtere og ikke fylder ret meget at opbevare.

Park Ranger 2150  
– en driftssikker og effektiv løsning

Park Ranger 2150 er nem at manøvrere på smalle steder



Alt i parken er toptrimmet
når din Ranger skærer igennem

Til plænen, kanterne, stien m.m. ...
Park Ranger 2150 er klar til at løse alle de grønne opgaver. Med 28 HK og 4-hjulstræk til 
din disposition er opgaven klaret på ingen tid. Det tager mindre end 4 minutter at skifte 
redskab på den alsidige redskabsbærer, og operatøren kan vælge mellem et komplet 
program af specialiserede redskaber til grønne opgaver.
Det grønne Nilfisk Outdoor-program til 2150 omfatter: Rotor- og Multiklipper, 1000 
og 1200 • Græsopsamler • Kantskærer • Vipbar skovl • Miljørive • Løvsuger • Tiplad 
• Tipvogn. Alle vores redskaber er udviklet, så de passer perfekt til Park Ranger 2150. 
Derved bevares maskinens gode ydeevne og balance også, når den anvendes med 
redskaberne. Letvægtskonstruktionen gør maskinen perfekt til arbejde på græsplæner.

Toppræstation i alle anlægs- og haveopgaver
Nilfisk Outdoor går ikke på kompromis med kvaliteten. Alle redskaberne er omhyggeligt 
konstrueret til optimal ydeevne inden for det pågældende område. Materialer af høj 
kvalitet og funktionelle koblinger til redskabsskift uden brug af værktøj garanterer profes-
sionelle resultater og lang levetid. Til plæneklipning får du frontmonterede klippere, der 
er nemme at manøvrere selv med høj arbejdshastighed, så du hurtigt bliver færdig med 
opgaven. Glem alt om manuel kantskæring! Nilfisk Outdoor kantskæreren får hurtigt 
plænen til at se godt ud. Brug det bagudvendte skuffejern, og hold grusstien fri for ukrudt 
med den effektive miljørive.

Den vender på en tallerken og aflaster dine skuldre
Den knækstyrede Ranger er utrolig manøvredygtig, og med den kompakte konstruktion 
kan den komme ind på selv smalle stier. Den vipbare skovl gør det nemt at transportere 
grus, sand og jord, og den sparer dig for mange løft i løbet af en arbejdsdag. Det er 
nemt at transportere 100 kg fra et sted til et andet. Den hydrauliske tippefunktion gør 
håndteringen nemmere, og skovlen er perfekt til aflæsning f.eks. hen over en mindre 
hæk. Tipvognen er ideel til mange slags anlægsopgaver, især når der skal transpor-
teres grus, sand, jord og have- eller parkaffald. Og så efterlader det ingen hjulspor på 
plænen. Tipvognen har en lasteevne på 600 kg og er meget fleksibel, da bagklappen 
kan vippes helt ned, og siderne kan tages af.

Du kan løse alle de grønne opgaver 
med din Park Ranger 2150

Park Ranger 2150 er den perfekte maskine til grønne områder



Idérighed og pålidelige kvalitetsløsninger   
kendetegner en Nilfisk Outdoor Ranger

Effektiv og professionel montering hos Nilfisk Outdoor

Dansk design og produktion
Nilfisk Outdoor Rangers og hele redskabssortimentet er dansk design. Med vores løs-
ninger fokuserer vi på at optimere drift og ydeevne. Der tages højde for ethvert aspekt, 
der kan forbedre funktion, tilgængelighed og driftseffektivitet. Vores løsninger bygges af 
dygtige teknikere og håndværkere, der overvåger hver eneste lille detalje.

Topkvalitet
Nilfisk Outdoor går ikke på kompromis med de anvendte teknologier og produkt-
materialer. Vi sigter efter at ligge i den høje ende af kvalitetsskalaen, og vi har fastlagt et 
komplet sæt best practices for alle processer i produktionen, lige fra logistik til montage 
og test. Alt dette er gjort for at sikre maksimal holdbarhed og lang produktlevetid.

Komplet leverandør
Når du vælger en Nilfisk Outdoor Ranger, kan du være sikker på, at vi har overvejet 
alle aspekter af din investering. Vores konstruktører og ingeniører kontrollerer hver 
eneste maskindel, og de skræddersyede redskaber passer perfekt og bevarer produktets 
ydeevne. Det er til din fordel - nu og i fremtiden.

Leasing-løsninger
For at imødekomme markedets forskellige behov for finansiering kan der tilbydes en 
leasing-løsning. Kontakt Nilfisk Outdoor eller din lokale Nilfisk Outdoor forhandler, hvis 
du vil vide mere om leasingbetingelser og -vilkår. Og hør, hvordan leasing kan være et 
attraktivt alternativ ved anskaffelse af en Ranger.

Din Nilfisk Outdoor forhandler

Alt i parken er toptrimmet
når din Ranger skærer igennem

Nilfisk Outdoor Division A/S 
Transportvej 27 
DK-7620 Lemvig 
T. +45 97 81 12 05 
info@nilfisk-outdoor.com
www.outdoor.nilfisk.com


