
Park Ranger 2150

Vysoká flexibilita 
a manévrovateľnosť

Všestranný stroj s 19 prispôsobenými doplnkami 
pre všetky druhy vonkajšej údržby

Stage V
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výkon. Všetky príslušenstvá môže vymeniť iba jedná 
osoba za menej ako 4 minúty- nie sú potrebné žiadne 
nástroje a bez nutnosti ťažkého zdvíhania.  

To vám umožní zamestnať stroj na rôzne účely počas 
dňa bez straty času na výmenu a nastavenia v dielni. 
Ľahká manipulácia s Park Ranger 2150 vám prináša 
niekoľko výhod: Vysokú prevádzkovú účinnosť, bez-
pečnosť a oveľa rýchlejšiu návratnosť vašich investícií.

Motor Stage V
V spoločnosti Egholm vždy nekompromisne využívame 
progresívne technológie. Park Ranger 2150 s motorom 
Perkins Stage V je pripravený pre mestá v budúcnosti.

Vďaka 26 HP Stage V motoru je Park Ranger 2150 
je veľmi energeticky efektívny. Znížený počet otáčok 
znamenájú menšie vibrácie a znížený hluk, ako aj 
zlepšenú spotrebu paliva. Park Ranger 2150 je navyše 
vybavený špeciálnym hydrostatom, ktorý zaručuje, že 
z motora získate maximum.

Egholm vďaka pokrokovej technológií spĺňa najprís- 
nejšie požiadavky emisií pre dieselové motory.

Optimalizujte 
svoju údržbu

Park Ranger 2150 je najatraktívnejšou voľbou v rámci 
triedy kompaktných strojov s 19 dostupnými príslušen-
stvami na mieru. Stroj plní každú úlohu rovnako,  
dokonca lepšie, ako akýkoľvek jednoúčelový stroj na 
trhu.

Jeho kompaktné rozmery a veľká manévrovateľnosť 
vám umožňujú ľahký prístup do úzkych oblastí a miest.
Získate skutočne univerzálny stroj na zvládnutie všet-
kých vonkajších úloh.

Špičkový výkon v každom aspekte
Všetky príslušenstvá sú starostlivo navrhnuté a vyro-
bené tak, aby poskytovali optimálny výkon pre každú 
jednotlivú úlohu. Vysoko kvalitné materiály a funkčné 
prvky zabezpečujú profesionálne výsledky a trvalý 

- s jedným strojom a 19 rôznymi funkciami





Zvýšte efektivitu vášho pracovného dňa
- Multifunkčný stroj poskytujúci optimálny výkon bez ohľadu na úlohy

Jednoduchá zmena príslušenstva
Výmenu príslušenstva na Park Ranger 2150 urobíte 
za menej ako štyri minúty a týmto sa zvyšuje vaša 
efektívnosť. Nástroje nie sú potrebné a stačí veľmi malý 
tréning. Jednoducho zdvihnite predný nástavec s rámom 
a pripevnite hydraulické hadice a tvoja práca môže 
pokračovať. Zadné uchytenia sú rovnako jednoduché. 
Neexistuje žiadne ťažké zdvíhanie a vy ste rýchlo 
pripravený na ďalšiu úlohu.

Zmena príslušenstva je nielen efektívna, ale aj 
bezpečná pre obsluhu aj stroj. Od tej doby osoba môže 
vykonávať všetky aspekty spojenia, bez manipulácie s 
horúcimi hydraulickými pripojeniami, každá zmena pri-
pojenia pre operátora je úplne bezpečná. Jednoduché 
pripojenie všetkých systémov eliminuje riziko poško-
denia stroja v dôsledku nesprávneho napojenia.



Zvýšte efektivitu vášho pracovného dňa
Úspora peňazí
Investícia do jedného stroja na vykonávanie mnohých 
rôznych úloh údržby má mnoho výhod:

• Nízku počiatočnú investíciu
• Viac pracovného času = rýchlejšia  
 návratnosť investícií
• Iba jeden stroj = menej odbornej   
 prípravy pre prevádzkovateľov
• Menší priestor potrebný na
 skladovanie zariadení 

Prispôsobené pre optimalizovaný výkon
Rôzne zariadenia sú vyrobené na mieru a boli vyvinuté 
špeciálne pre Park Ranger 2150. To Vám dáva najlepší 
výsledok a tým aj optimálny výkon. Vďaka rôznym 
príslušenstvám, ktoré sú k dispozícií môžete svoj 
Park Ranger 2150 využívať celoročne a tým
udržiavať vaše vonkajšie priestory.
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Kompletný sací zametač

Park Ranger 2150 môže byť vybavený kompletnou 
sacou jednotkou, ktorá ponúka profesionálny zametací 
výkon. Je vysoko ovládateľný - aj v úzkych oblastiach 
a vďaka nízkej celkovej výške je ideálny na nasadenie v 
podzemných zariadeniach. Park Ranger 2150 vybavený 
sacou jednotkou lístia, ktorý  predstavuje veľmi účinnú 
voľbu údržby chodníkov, parkovísk, schodísk, parkov 
atď. 

Venované efektívnosti
Sací zametač poskytuje vysoký sací výkon, ktorý 
zaručuje rýchle a efektívne výsledky čistenia. Zameta-
cie zariadenie je vybavené násypkou z vysoko sk-
lenených vlákien a rotačnou nádržou na odlievanú 
vodu. Vodič môže vyprázdniť zásobník bez toho, aby 
opustil kabínu s hydraulickým systémom.
 

Prach pod kontrolou
Prach je úplne pod kontrolou sacieho zametacieho 
stroja. Dve rozprašovacie trysky namontované na 
predných kefách tlmia zametaciu plochu a viažu prach. 
Zásobník je vybavený inovatívnym filtračným sys-
témom, ktorý viaže aj najmenšie prachové častice vo 
vnútri nádrže.
 
Park Ranger 2150 je certifikovaný so 4 hviezdičkami 
podľa novej certifikácie EU pre PM10 a PM2.5.

- žiadne zadanie príliš malé, žiadny priestor príliš úzky
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Kompletný sací zametač

Efektívne zametanie na veľkých aj problémových miestach
Môžete si vybrať medzi 2 alebo 3 kefami, všetko podľa vašich potrieb. Sacia jednotka zhromažďuje všetko - plechovky, cigaretové ohorky, konáre a 
vetvičky. Cylindrická kefa vo vnútri sacieho hrdla doslova vtiahne odpadový materiál priamo do hadice, čo vo veľkej miere minimalizuje riziko zaseknutia.

Zametanie pod a okolo prekážok
S voliteľnou 3. kefou môžete dodatočne
zametať pod prvkami ako sú lavice, Vyčistiť 
veľmi efektívne okolo ostatných prekážok.
S kompaktnými rozmermi a nízkym polome-
rom môžete stroj používať v oblastiach s 
priestorovým obmedzením.

Ručná sacia hadica
Externá odoberateľná sacia hadica umožňuje 
vyčistiť všade tam, kde sa stroj nemôže dostať 
a ísť - napr. suterény a schody. To zaisťuje 
optimálny pracovný výsledok - nízke náklady 
a čas, prevádzkové úspory - skrátenie 
návratnosti investície do Park Ranger 2150.

Zametanie v úzkych miestach
Zametať úzke chodníky, cyklotrasy alebo iné 
oblasti s obmedzením priestorom nie je 
problém pre Park Ranger 2150. Kompaktné 
rozmery kĺbového spojenia stroj a jeho 
ovládateľnosť zaisťuje, že sa dostanú aj do 
najužších priestorov.



Park Ranger 2150

Navrhli sme Park Ranger 2150 tak, aby bol čo 
najuniverzálnejší pre všetky vaše každodenné úlohy 
- a to bez ohrozenia konečnej kvality vykonanej práce. 
 
Dosiahli sme to tak, že sme sami navrhli a vyrobi-
li všetky nástroje a príslušenstvá, aby sa perfektne 
zmestili do stroja. Výsledok? Keď pripevníte zametacie 
zariadenie k Park Ranger 2150, bude fungovať rovnako 
ako zametacie zariadenie. A keď pripojíte snežný pluh, 
získate rovnaké výsledky, aké by poskytol plne vyhra-
dený stroj zimnej údržby.

Robustný rám A na stroji, ktorý pôvodne vynašiel 
Egholm, umožňuje obsluhe meniť príslušenstvo bez 
náradia. Obsluha musí iba namontovať vodnú a hydrau-
lickú hadicu na nástavec alebo náradie a môžete ísť. 
S trochou praxe trvá menej ako štyri minúty, kým 
zmeníte svoj Park Ranger 2150 z jedného vyhradeného 
stroja na druhý. 

Vynikajúca manévrovateľnosť, jednoduché ovládanie
S vnútorným kruhom otočenia len 1100 mm, je kĺbový 
spoj Park Ranger 2150 dokonalý na dôsledné otočenia 
sa okolo lampy a iných prekážok.

Výkonný dieselový motor

Pohon všetkých štyroch kolies

Nízky tlak na zem vďaka 
širokej stope

Kĺbové riadenie

Osvedčený koncept
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Malý kruh otáčania



Vaše priame výhody: 
• Nízka počiatočná investícia
• Viac pracovných hodín 
 - rýchla návratnosť investícií
• Menej odbornej prípravy na 
 obsluhu rôznych strojov
• Potrebuje menej miesta 
 pre skladovanie zariadenia

Montážny rám typu “A” pre 
rýchlu zmenu príslušenstva

19 špecializovaných nástrojov a
príslušenstiev (úplný zoznam je k dispozícii 
na našej webovej stránke www.egholm.sk)

Nízka hladina hluku a vibrácií 
pre väčšie pohodlie

Kvalitné remeselné spracovanie
v každom detaile

1) Vrátane: 75 kg hmotnosť vodiča a 90% objemu paliva.

Technická špecifikácia Základný stroj

Dĺžka mm 2225

Šírka mm 1015

Výška s kabínou/s tyč. konštrukciou (ROPS) mm 1935 / 1210

Hmotnosť s kabínou/s tyč. konštrukciou (ROPS) 1) kg 670 / 560

Užitočné zaťaženie kg 630 / 740

Celková hmotnosť vozidla kg 1300

Kruh otáčania - obrubník na obrubník mm 3000

Kruh otáčania - vnútorný mm 1100

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

Pohon všetkých štyroch kolies Štandard

S Park Ranger 2150 
prechod z jednej prílohy 
na inú sa uskutoční 
menej ako za 4 minúty.
- nie sú potrebné žiadne 
nástroje!
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Dobre udržiavané parky a zelené plochy vyzerajú dobre a 
sú atraktívnym prínosom pre návštevníkov a rezidencie.
Silný Park Ranger 2150 je pripravený vyriešiť vašu 
všestrannú starostlivosť o pôdu bez ohľadu na to, či ste 
vlastníkom obce, dodávateľ alebo majiteľ parku so zod-
povednosťou za údržbu zelene.

Koste trávnik a orežte okraje profesionálnymi prílohami, 
aby váš park a zelené plochy vyzerali dobre a príťažlivo 
pre verejnosť alebo zákazníkov.

Vyhradené prídavné zariadenia zlepšujú váš výkon 
Vďaka špecializovaným prídavným zariadeniam 
vyvinutým so zameraním na optimálny výkon a rovnováhu 
medzi strojom a prídavným zariadením získate najlepší 
výsledok. V kombinácii s ľahkou výmenou príloh môžete 
meniť funkcie vášho Park Ranger 2150 bez straty 
cenného pracovného času.
 

Všetky prídavné zariadenia Egholm vám umožňuje rýchlo 
dokončiť prácu a dosiahnuť perfektný výsledok.

Program zelenej prílohy ponúka vysoko
diverzifikovaná prevádzku pri nízkej investícii:

• Rotačná, mulčovacia kosačka a 
 kosačka so zberom
• Zásobník so zberom trávy
• Plotostrih
• Kefa na burinu
• Kladivová kosačka / vertikulátor
• Orezávač záhonov
• Ekologická plečka (hrable)
• Sacia jednotka lístia
• Hydraulická lyžica
• Ľahký nákladný sklápač
• Ložná plošina

Bojujte proti burinám pomocou ekologickej 
plečky (hrable)
Udržiavanie štrku bez buriny a bez použitia 
pesticídov si vyžaduje časté úsilie. Hrable v 
šírke 110 cm sú najužitočnejším partnerom 
pre okolité prostredie.

Čisté a bezpečné chodníky a trávniky
Odsávacie zariadenie na listy účinne čistí po 
defoliácii a orezávaní živých plotov. Sacia 
jednotka lístia vybavená pracovnou šírkou 
105 cm, zároveň aj hadicou na zber lístia je 
schopná dosiahnuť ešte neprístupnejšie 
miesta ako sú parkové lavičky, živé ploty a pod.

Ľahká preprava predmetov
Park Ranger 2150 má dve rôzne možnosti na 
prepravu predmetov. Vyklápací príves a nosič 
nákladu s funkciou naklápania. Sú navrh-
nuté tak, aby uľahčili prepravu hromadných 
nákladov, ako napríklad parkové a záhradné 
odpadky.

Dobre udržiavaný 
a atraktívny
Vytvorte z vašich zelených plôch lákavý prínos
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Dokonalý trávnikový povrch
Hydraulický orezávač záhonov trávnika účinne 
udržuje okraje trávnika bez ohľadu na ich 
tvar alebo formu. Rohy a ohyby sú dokonale 
rezané. Okraje trávy sú najprv rezané a potom 
kultivované - dve úlohy urobíte naraz.

Dlhá tráva a mach nemajú žiadnu šancu
Sekačka na trávu kosí všetku trávu bez ohľadu 
na jej výšku alebo tvrdosť. Výmena kladivovej 
za vertikálne lopatky prevedie na vertikálne 
zariadenie, ktoré sa zaoberá machom a buri-
nou bez potreby pesticídov. Diverzifikované a 
veľmi účinné príslušenstvo.

Časovo úsporný pracovný proces
Kosenie trávy a jeho zber v jednom pracov-
nom postupe šetrí veľa času. Vyprázdňovanie 
zásobníka sa ovláda priamo z kabíny a vysoká 
úroveň vyklápania (1,8 m) umožňuje vyprázd-
nenie zásobníka priamo do kontajnera.

Rotačná, mulčovacia alebo zberná kosačka - je to vaša voľba
Rotačné kosačky 1000, 1200 alebo 1500 sú vyrobené na udržanie dobrého vzhľadu úzkych trávnatých chodníkov. Sú rýchle, robustné a efektívne pri 
kosení a opätovnom kosení trávy a fúkaní jemných odrezkov do trávnika ako kompost (súprava na mulčovanie je voliteľná). Kosačky sú vďaka svojej 
kĺbovej konštrukcii mimoriadne ovládateľné a schopné obísť takmer kdekoľvek. Kosačka 1000 ponúka aj voliteľnú súpravu na zber.



Prejsť cez 
zimu bezpečne
- Nechajte Park Ranger 2150 aby vám pomohol so zimnými úlohami

Zdolajte zimu - s ľahkosťou mysle
Keď zima prináša sneh a ľadové povrchy
Park Ranger zvládne všetky výzvy. Kompaktné rozmery 
Park Ranger 2150 vám umožnia vyčistiť oblasti, kde je 
manuálna práca normálne jedinou možnosťou.

Ľahko funguje na uliciach, cestách, chodníkoch, 
parkovacích plochách atď. Z pohodlného kabínového 
sedadla má obsluha vynikajúci výhľad a dokáže 
efektívne zvládnuť všetky výzvy zimnej sezóny.

Kvalitné príslušenstvo oddané pre náročné 
podmienky
Požiadavky spôsobené nepriaznivými poveternostnými 
podmienkami sa odrážajú v kvalite príslušenstva 
Egholm pre zimnú prevádzku. Všetky prídavné 
zariadenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali efektívny 
a špecializovaný výkon.

Prídavné zariadenia k zimným úlohám:

• Snežná kefa
• Snežná fréza
• Snežný pluh
• Snehová radlica typu “V”
• Rozmetadlo soli a piesku

Dve úlohy v jednom procese
Predné prídavné zariadenia môžu pracovať spolu 
s rozmetadlom soli a piesku, čo umožňuje vykonávať 
dve úlohy naraz - dvakrát účinnejšie.

Pevne sa držte v klzkom prostredí
Ak stratíte priľnavosť na jednom kolese, 4WD zabez-
pečí, že energia sa automaticky prenesie na opačné 
koleso na tej istej strane stroja.
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Snežná fréza
Snežná fréza slúži na odpratávanie obrovského 
množstva snehu. Pracuje cez snehové záveje v 
šírke 1 meter a upravuje sneh do výšky 50 cm. 
Žľab je hydraulicky nastaviteľný, takže je možné 
ovládať smer prúdenia bez toho, aby operátor 
opustil svoje sedadlo.



Snežná kefa
Zametač snehu je ideálny pre prvý napadnutý 
sneh. Úplne odstráni sneh do hĺbky 150 mm - 
aj keď je terén nerovný. Uhol, rýchlosť otáčania 
a smer otáčania možno nastaviť z kabíny pre 
najlepší možný výsledok.

Rozmetadlo soli a piesku
Má tvar lievika - soľ, piesok alebo štrk padá 
vďaka vlastnej hmotnosti. Aj vlhký materiál je 
vyhovujúci a bez problémov. Šírku rozmetania 
je možné zväčšiť do piatich metrov, ak je to 
potrebné. Vysoko efektívne v prípade ošetrenia 
zamrznutých parkovacích plôch.

Snežný pluh
Snežný pluh zvládne až 350 mm ťažkého 
snehu. Šírka odhŕňania je medzi 1130 a 1300 
mm v závislosti od sklonu čepele. Maximálny 
sklon je 30° a je možné ho meniť z pohodlia 
kabíny.

Radlica typu “V”
Ak ťažký a zľadovateli sneh pokrýva zem je potrebné mať k dispozícii snehovú radlicu typu “V”. Špička radlice s tvarom “V” sa ľahko prerezáva do 
ťažkého a zamrznutého snehu, tým jednoduchšie oddeľuje a tlačí na obe strany. Pomocou snežnej radlice typu”V” alebo snežnej kefy a s rozmetad-
lom, soli / piesku zvládate dokonca dve úlohy v jednom.

13
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Park Ranger 2150 má plne testovanú a overenú funkčnosť
Od svojej prvej verzie, ktorá bola predstavená v roku 1995 
ako Powerflex a v roku 2000 ako model 2100 má súčasný 
Park Ranger 2150 za sebou takmer 25 rokov tvrdej práce. 
Egholm neustále zdokonaľuje a vylepšuje svoje funkcie 
a spoľahlivosť, ktoré slúžia na údržbu zelene, zimný údržbu 
alebo zametanie.

Zapnite sa a zbavte sa bremena: Kĺbový 
Park Ranger 2150 ponúka maximálnu 
ovládateľnosť a kompaktný dizajn, ktorý 
umožňuje prístup k úzkym chodníkom a do 
nízkych budov, ako sú podzemné parkovacie 
domy atď.

Viac ako 6000 Park Rangers 
v prevádzke po celom svete

Starostlivosť o 
operátora

Park Ranger 2150 a Egholm sa zameriava na 
ergonómiu a ľahký prístup k sedadlu vodiča 
na činnosť všetkých funkcií a rukoväte - za 
účelom maximálneho komfortu obsluhy.

Znížená hladina hluku: Environmentálne 
priateľský motor Stage V pracuje cca o 600 
otáčok menej v porovnaní s predchádzajúcim 
modelom Stage IIIB. To prináša menej vibrácií 
a zníženie hlučnosti.

Každý nový operátor sa môže cítiť sebaisto po niekoľkých minútach od zavedenia. 
Vďaka svojej ľahkej obsluhe a širokej škále špecializovaných príloh, je to dôveryhodný 
robotník v každom meste, obci alebo priemyselnom parku.
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Ľahký ako 
perie
Vďaka svojej nízkej hmotnosti (560 kg bez kabíny) 
a nízkym tlakom na zem je Park Ranger 2150 
neškodný pre zelené plochy nezanecháva 
žiadne poškodenia iba malé stopy.

Prístup do všetkých oblastí:
Vďaka silnému členeniu Park Ranger 2150 
má neuveriteľne malé vnútorné otočenie iba 
1100 mm, čo umožňuje operátorovi prístup 
do obmedzených priestorov a prevádzok s 
prekážkami. Aj pri základnom stroji 
s hmotnosťou iba 610 kg (s kabínou) je tlak 
zeme dostatočne nízky na to, aby sa dal použiť 
na citlivé povrchy ako sú trávniky a chodníky.

4 minútyS Park Ranger 2150 sa prechod z jedného 
príslušenstva na druhý uskutoční za menej ako 
4 minúty -  nie sú potrebné žiadne nástroje!

Výmena 
príslušenstva

110cm

300 cm kruh otáčania - obrubník na obrubník

 vnútorný 
kruh otáčania
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INGOCLEAR s.r.o.
Podunajská 25
821 06 Bratislava, Slovenská republika
T.: +421 2 452 57 422
www.egholm.sk - www.ingoclear.sk
info@egholm.sk

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

Egholm A/S vyvíja, vyrába a predáva úžitkové stroje, ktoré udržiavajú cesty, parky a vonkajšie plochy 
čisté počas celého roka Dodávame stroje a príslušenstvo vo funkčnej kvalite ľuďom, ktorí robia čestnú 
prácu, aby naše mestá boli čisté a atraktívne. Vďaka špeciálnym príslušenstvám vyvinutým pre tieto 
stroje, poskytujú stroje Egholm dokonalé výsledky bez ohľadu na to, aký máte po ruke. Stroje Egholm sú 
postavené remeselníkmi v Dánsku a sú v prevádzke v mestách a parkoch po celom svete.

Úžitkové stroje Egholm sú vyvíjané ľuďmi, ktorí sú nadšení pre technológie a inovácie. Počúvame ľudí, 
ktorí ovládajú a používajú stroje Egholm, pretože sú skutočnými odborníkmi. Naším poslaním je navrho-
vať, vyrábať a predávať úžitkové stroje, ktoré poskytujú skutočné výsledky v reálnom živote. Stroje Egholm 
sú poctivé stroje - nielen preto, že poskytujú pohodlie, bezpečnosť a skutočné konečné výsledky, ale sú 
dobrou investíciou s rýchlou návratnosťou v nasledujúcich rokoch.

Chceme, aby ste nás považovali za svojho partnera vo všetkých otázkach. Vždy trváme na spoľahlivosti, 
dôvere a čestnosti v našom partnerstve s vami a sieťou predajcov a servisných partnerov. Pri komu-
nikácií a jednaní sme priamočiari. Naša viera v tvrdú prácu nám napomáha dosahovať kvalitu, o ktorej 
vieme. A veríme, že sa to prejavilo na strojoch, ktoré pre vás vyrábame.


