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Technická špecifikácia Základný stroj

Dĺžka mm 2225

Sitka mm 1015

Výška s kabínou / bez kabíny mm 1935 / 1210

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

Užitočné zaťaženie kg 630 / 740

Celková hmotnosť vozidla (GWA) 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
1) Vrátane: 75 kg vodiča a 90% kapacity paliva.
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Optimalizujte údržbu 
svojho parku

Park Ranger 2150 je najatraktívnejšou voľbou v rámci 
triedy kompaktných strojov. Vďaka kvalitným príslušen-
stvám vyrobených na mieru, plne zarovnaných so strojom, 
máte v jednom až 19 vyhradených zariadení.

Vďaka kompaktným rozmerom a veľkej manévrovateľnos-
ti máte ľahký prístup do úzkych plôch a miest. Všestranné 
zaobchádzanie so všetkými prácami ohľadne starostliv-
osti o krajinu a zimu, ako aj vysávanie / zametačmi.

Výkonný motor s výkonom 26 hp a pohon všetkých šty-
roch kolies zaručujú, že budete mať vždy potrebný výkon 
a trakciu potrebnú pre vaše úlohy. Ďalej máte úžitkový 
stroj, ktorý sĺňa emisné normy budúcnosti.

Egholm nerobí žiadne kompromisy v kvalite
Všetky prídavné zariadenia sú starostlivo navrhnuté tak, 
aby poskytovali optimálny výkon v konkrétnej oblasti. 
Vysoko kvalitné materiály a funkčné spojky, zaisťujú 
profesionálne výsledky a trvalý výkon.

Všetky nástavce môže zmeniť jedna osoba za menej ako 
4 minúty - nepotrebujete žiadne náradie a nie je potreb-
né žiadne zdvíhanie ! Preto môžete stroj ľahko používať 
na rôzne úlohy počas dňa bez straty času pri výmene 
príslušenstva v dielni. A všetci vieme: čas sú peniaze.
Ľahká manipulácia je kľúčom z hľadiska efektívnosti pre-
vádzky, ako aj z hľadiska bezpečnosti.

Pre Park Ranger 2150 sú dostupné nasledovné príslušen-
stvá:

Zametanie 
• Odsávacie zametacie zariadenie

Starostlivosť o zeleň
• Kefa na burinu
• Rotačná nožová, mulčovacia alebo zberná kosačka 1000
• Rotačná nožová alebo mulčovacia kosačka 1200
• Rotačná nožová alebo mulčovacia kosačka 1500
• Zásobník na zber trávy
• Plotostrih
• Kladivková kosačka / vertikutátor
• Orezávač záhonov (trávnikov)
• Ekologická plečka (hrable)
• Sacia jednotka lístia
• Hydraulická lyžica
• Ľahký nakladací sklápač
• Ložná plošina

Zima
• Snežná kefa
• Snežná fréza
• Snežný pluh
• Snehová radlica “V”
• Agregát na solenie a posyp

- s jedným stroj a 19 špecializovanými funkciami
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                  Park Ranger 2150                   Park Ranger 2150 

2225 mm1015 mm

1210 m
m

1935 m
m

Štandardná výbava:

Pneumatika 18 x 9.50-8 
/ 6 vrstvová

Univerzálna pneumatika, ktorú je možné používať po 
celý rok. Veľká šírka pneumatiky zaisťuje minimálny 
povrchový tlak.

Pohon Hydraulický pohon. Čisto hydraulický úžitkový stroj, 
ktorý si vyžaduje minimálnu údržbu.

Hydraulika Druh oleja Rando HDZ 68, objem nádrže 15 l.
Pracovný tlak do 180 bar.

Svetlá a spätné zrkadlá Pre stroje s kabínou sú štandardné schválené svetlá 
pre EÚ umiestnené v hornej časti kabíny a bočné 
zrkadlá na boku kabíny.

Stroje vybavené bez kabíny sú vybavené smerovými 
svetlami na zadnej strane stroja.

12V napájanie Vhodný na pripojenie mobilného telefónu.

Osvedčenie Test TÜV pre celú Európu (ECE R55).

Voliteľná výbava (opcia):

Rádio Rádio bluetooth s USB a SD alebo DAB + radio  
s bluetooth. Vrátane headset.

Veľký kryt chladiča Namontovaný kryt chladiča pri kosení trávy chráni 
pred prehriatím motora.

Nosič nákladu Praktický malý nosič bremena, ktorý poskytuje prie-
stor na prepravu ručného náradia.

Držiak metly a lopaty Malá inteligentná voľba, ktorá poskytuje priestor na 
uchytenie lopaty a metly priamo na stroji.

Pneumatika 18 x 9.50-8 
/ 4 vrstvová

Pneumatika s traktorovým vzorom, ktorá je vhodná 
pre obzvlášť náročné úlohy a povrchy, pre prenos 
maximálnej trakcie.

Antikorózna úprava Pri prevádzke v zimnom období sa odporúča ochrana 
pred koróziou základného stroja.

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka mm 2225
Šírka mm 1015
Výška s kabínou / bez kabíny mm 1935 / 1210  

Hmootnosti a ostatné údaje
Hmotnosť s kabínou / s tyč. konštrukciou 1) kg 670 / 560
Úžitkové zaťaženie s kabínou / bez kabíny kg 630 / 740
Celková hmotnosť vozidla kg 1300
Povolené zaťaženie prednej nápravy kg 740
Povolené zaťaženie zadnej nápravy kg 740
Max. povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu kg 750
Max. kombinovaná hmotnosť bez bŕzd kg 2050
Max. povolená hmotnosť brzdeného prívesu kg 1500
Max. kombinovaná hmotnosť s brzdami kg 2800

 
Výkon  
Kruh otáčania - obrubník na obrubník mm 3000
Kruh otáčania - vnútorný mm 1100
Prevádzková rýchlosť, max. km/h 16

Úroveň hlučnosti
Podľa smernice 2009/63/EC pri prejazde dB(A) N/A
Podľa smernice 2009/76/EC pracovné miesto vo vnútri dB(A) N/A

Motor
Model Perkins diesel 403J-11
EU-norma Stage V
Výkon motora hp/kW 26 / 19
Palivový objem nádrže l 20
Spotreba paliva pri 2400 rpm (EN 15429-2) l/h 2,8
Spotreba paliva pri 2800 rpm (EN 15429-2) l/h 3,6

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia
1) Vrátane: 75 kg vodiča and 90% kapacity nádrže.

Základný stroj
- Park Ranger 2150

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.



5

                Park Ranger 2150 

2900 mm1200 mm

1850 m
m

1935 m
m

Štandardná výbava:

Samočistiaci systém 
filtrácie

V štandardnej výbave zásobníka je rotačný filtračný 
systém čerstvej vody s objemom 100 l.

Stojan zásobníka Rám pre ľahké namontovanie, vybratie a uskladnenie 
zásobníka.

Regulácia výšky Podporné koleso s výškovým  nastavením  predných 
kief pre čo najlepšie výsledky zametania a minimálne 
opotrebenie kefy.

Nastavenie rýchlosti Nastaviteľná rýchlosť predných kief je štandardná.

Voliteľná výbava (opcia):

Externá sacia hadica Vonkajšia vákuová / sacia hadica na čistenie ťažko 
dostupných  miest,  napríklad medzi zaparkovanými 
bicyklami alebo schodiskách. Hadica dlhá 6 m je 
uložená na vrchnej časti zásobníka a je vždy pripravené 
na použitie.

Tretia bočná kefa Rozširuje šírku zametania na 1660 mm. Táto kefa je 
ovládaná hydraulicky priamo z pohodlia kabíny. Vďaka 
čomu  je ideálna napríklad  na zametanie až po steny 
domu alebo pod lavičky.

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka mm 2900
Šírka mm 1200
Výška s kabínou / s tyč. konštrukciou mm 1935 / 1850
Výška s vysávačovou hadicou mm 2200

Rozmery pri skladovaní
Dĺlžka mm 1350
Šírka mm 1010
Výška mm 1920

Hmotnosť  
Hmotnosť s kabínou / bez kabíny 1) kg 960 / 850
Užitočné zaťaženie  s kabínou / bez kabíny kg 340 / 450
Hmotnosť - zásobníka kg 135
Hmotnosť - predných kief s 2 kefami kg 68
Hmotnosť - prídavnej 3 kefy kg 23

Zásobník
Čistý objem zásobníka (EN 15429-1) l 438
Hrubý objem zásobníka l 458
Max. zaťaženie zásobníka kg 300
Výklopná výška mm 1300
Objem nádrže čistej vody l 100

Zametací systém a výkonnosť
Pracovná šírka s 2 kefami mm 1220
Pracovná šírka s 3 kefami mm 1660
Kruh otáčania - s 2 kefami a zásobníkom (EN 15429-1) mm 3240
Rýchlosť kefy rpm 0-140
Priemer kefy mm 570
Priemer sacej hadice (Ø) mm 150
Priestor pod sacím hrdlom mm 55
Svetlá výška pod kefami mm 140
Objem vzduchu m3/h 2500
Rýchlosť vzduchu km/h 140
Úroveň hlučnosti podľa 2000/14/EC (LwA) dB(A) 107
Stupeň filtrácie PM10 a PM2.5 ****

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia
1) Vrátane: zásobníka, 2 kief, 75 kg vodiča a 90% kapacity paliva.

Zametanie
- Park Ranger 2150

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.
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3300 mm1230 mm

1850 m
m

1935 m
m

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.

Štandardná výbava:

Hydraulicky nastaviteľná 
kefa

Flexibilná kefa je ovládaná hydraulickým systémom 
stroja.

Regulátor kefy Regulátor kefy Vám umožňuje nastavenie rýchlosti kefy.

Chránič Ochranný kryt zabraňuje rozširovaniu buriny do oko-
litého priestoru a zvyšuje zhromažďovanie buriny pod 
saciu trysku.

Voliteľná výbava (opcia):

Sacia tryska a zásobník Špeciálna sacia tryska s integrovanou valcovou kefou. 
V kombinácií s kefou na burinu a zásobníkom umožňuje 
okamžité vysávanie vytrhnutých burín do násypky.

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka mm 3300
Šírka mm 1230
Výška s kabínou / bez kabíny mm 1935 / 1850

Rozmery pri skladovaní
Dĺžka mm 1450
Šírka mm 900
Výška mm 630

Hmotnosť  
Hmotnosť (kefa na burinu) kg 85

Výkonnosť
Pracovná šírka mm 700
Rýchlosť kefy rpm 0-114
Priemer kefy mm 700
Svetlá výška pod sacou jednotkou (opcia) mm 30 
Svetlá výška pod kefou mm 160
Prevádzková rýchlosť km/h 2-4

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia

Kefa na burinu
- Park Ranger 2150
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2700 mm1100 mm

1210 m
m

1935 m
m

Štandardná výbava:

Sklápanie na čistenie Kosačku je možné nakloniť a položiť na dve oporné 
kolesá, čo uľahčuje čistenie.

Voliteľná výbava (opcia):

Veľký kryt chladiča Aby sa zabránilo zaduseniu mriežky chladiča pri 
kosení suchej trávy v prašnom prostredí je možné 
namontovať veľký kryt chladiča.

Mulčovacía kosačka (kit) Rotačnú kosačku je možno zmeniť mulčovaciu kosačku 
s krytom umiestnenú v tej istej kosačke. Mulčovanie 
vytvára jemné odrezky trávy, ktoré dodávajú pôde 
prírodné živiny, znižujú potrebu hnojív a bránia rastu 
burín.

Zberná kosačka (kit) Prebudujte rotačnú kosačku do zbernej kosačky. 
Zhromaždenie trávnych odrezkov zaručuje naj profe-
sionálnejší výsledok a najzdravší trávnik. Na tento účel 
sa odporúča použiť samostatný zásobník trávy, ktorý 
sa nachádza v zadnej časti stroja. Pozrite si osobitný 
technický list.

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka mm 2700
Šírka mm 1100
Výška s kabínou / bez kabíny mm 1935 / 1210

Rozmery pri skladovaní
Dĺžka mm 880
Šírka mm 1100
Výška mm 480

Hmotnosť  
Hmotnosť (rotačnej kosačky) kg 90

Výkon
Svetlá výška pod kosačkou mm 80
Počet nožov ks. 2
Rýchlosť kosenia (rýchlosť špičky) m/sek. 77
Šírka kosenia mm 1050
Nastaviteľná výška kosenia mm 30-70
Teoretický plošný výkon - rotačná sada m2/h 10500
Teoretický plošný výkon - zber / mulčovacia sada m2/h 8400

Max. odporúčaná prevádzková rýchlosť
Rotačná kosačka * km/h 10
Kosačka so zberom * km/h 8-10
Mulčovacia kosačka (nízka tráva) * km/h 10
* Záleží na tráve a výške

Úroveň hlučnosti
Úroveň hlučnosti podľa 2000/14/EC (LwA) dB(A) 105

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.

Rotačná/mulčovacia 
kosačka 1000
- Park Ranger 2150
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                  Park Ranger 2150                   Park Ranger 2150 

2780 mm1290 mm

1210 m
m

1935 m
m

Štandardná výbava:

Sklápanie na čistenie Kosačku je možné nakloniť a položiť na dve oporné 
kolesá, čo uľahčuje čistenie.

Voliteľná výbava (opcia):

Veľký kryt chladiča Aby sa zabránilo zaduseniu mriežky chladiča pri 
kosení suchej trávy v prašnom prostredí je možné 
namontovať veľký kryt chladiča.

Mulčovacia kosačka (kit) Rotačnú kosačku je možno zmeniť mulčovaciu kosačku 
s krytom umiestnenú v tej istej kosačke. Mulčovanie 
vytvára jemné odrezky trávy, ktoré dodávajú pôde 
prírodné živiny, znižujú potrebu hnojív a bránia rastu 
burín.

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka mm 2780
Šírka mm 1290
Výška s kabínoou / bez kabíny mm 1935 / 1210

Rozmery pri skladovaní
Dĺžka mm 980
Šírka mm 1290
Výška mm 480

Hmotnosť
Hmotnosť (rotačná kosačka) kg 103

Výkonnosť
Svetlá výška pod kosačkou mm 110
Počet nožov ks. 2
Rýchlosť kosenia (rýchlosť špičky) m/sek. 77
Šírka kosenia mm 1210
Nastaviteľná výška kosenia mm 30-70
Teoretický plošný výkon - rotačná sada m2/h 15600
Teoretický plošný výkon - mulčovacia sada m2/h 12000

Max. odporúčaná prevádzková rýchlosť
Rotačná kosačka * km/h 10
Mulčovacia kosačka (nízka tráva) * km/h 10
* Záleží na tráve a výške

Úroveň hlučnosti
Úroveň hlučnosti podľa 2000/14/EC (LwA) dB(A) 105

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.

Rotačná/mulčovacia 
kosačka 1200
- Park Ranger 2150
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2800 mm1582 mm

1210 m
m

1935 m
m

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka mm 2800
Šírka mm 1582
Výška s kabínoou / bez kabíny mm 1935 / 1210

Rozmery pri skladovaní
Dĺžka mm 990
Šírka mm 1582
Výška mm 480

Hmotnosť 
Hmotnosť (rotačná kosačka) kg 127

Výkonnosť
Svetlá výška pod kosačkou mm 95-115
Počet nožov ks. 3
Rýchlosť kosenia (rýchlosť špičky) m/sek. 77
Šírka kosenia mm 1500
Nastaviteľná výška kosenia mm 30-80
Teoretický plošný výkon - rotačná sada m2/h 15000
Teoretický plošný výkon - mulčovacia sada m2/h 13500

Max. odporúčaná prevádzková rýchlosť
Rotačná kosačka * km/h 10
Mulčovacia kosačka (nízka tráva) * km/h 9
* Záleží na tráve a výške

Úroveň hlučnosti
Úroveň hlučnosti podľa 2000/14/EC (LwA) dB(A) N/A

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia

Štandardná výbava:

Funkcia hydraulického 
vyklápania

Pomocou ovládacej rukoväte možno kosačku vyklopiť 
do zvislej polohy pre ľahké čistenie a údržbu kosačky.

Hydraulické nastavenie 
výšky

Výšky kosenia je nastaviteľná pomocou hydraulického 
systému stroja.

Špeciálne vyvinuté 
čepele

Kosačka je vybavená špeciálne vyvinutými čepeľami, 
ktoré zaisťujú pekný výsledok za kratší čas a pri použití 
menšieho výkonu.

Kolesá typu ”piano” Kolesá typu piano sa pohybujú s kosačkou v súlade s 
manévrovaním, sú vybavené ťažkými klznými ložiska-
mi čím dosahujú vysokú odolnosť a životnosť.

Ochranné zásteny na 
trávnik

Ochranné zásteny na trávnik chránia nože aj trávnik. 
Zásteny zabraňujú nárazom väčších ostrých alebo 
tvrdých predmetov do nožov, čím sa znižuje opotre-
bovanie nožov. Zásteny tiež chránia trávnik, pretože sa 
vyhnete ich spusteniu do trávnika, ak je kosačka príliš 
spustená.

Voliteľná výbava (opcia):

Veľký kryt chladiča Dusenie mriežky chladiča pri kosení veľmi suchej trávy 
v prašnom prostredí sa dá vyhnúť namontovaním 
veľkého krytu chladiča.

Mulčovacia kosačka kit  Rotačnú kosačku je možno zmeniť na mulčovaciu 
kosačku s krytom, umiestnenú v tej istej kosačke. 
Mulčovanie vytvára jemné odrezky trávy, ktoré dodá- 
vajú pôde prírodné živiny, znižujú potrebu hnojív a 
bránia rastu burín.

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.

Rotačná/mulčovacia 
kosačka 1500
- Park Ranger 2150
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3100 mm1100 mm

 
1950  m

m

Štandardná výbava:

Funkcia hydraulického 
vyprázdňovania

Ľahké vyprázdnenie zásobníka bez opustenia kabíny 
Funkcia hydraulického vyklápania a automatické 
otváranie veka. S výklopnou výškou 1800 mm sa môže 
vyprázdniť priamo do kontajnera.

Dvojdielna sacia hadica Dvojdielna sacia hadica zaisťuje ľahký prístup v prípade 
upchatia.

Nasávanie vzduchu Špeciálny prívod vzduchu na oboch stranách zásobníka 
chráni motor.

Bezpečnostný ventil Bezpečnostný ventil zaisťuje zastavenie turbíny aj 
rotačnej kosačky počas vyprázdňovania zásobníka.

Stojan Stojan na rýchle pripojenie / odpojenie zásobníka. 
Stojan je v štandardnej výbave.

Voliteľná výbava (opcia):

Mulčovacia a rotačná
kosačka kit

Pomocou špeciálnych súprav, ktoré sú k dispozícii, 
môžete rýchlo previesť zberač trávy na mulčovaciu 
kosačku alebo štandardnú rotačnú kosačku.

Odsávacia jednotka 
lístia

Zberač trávy je možné kombinovať aj s odsávacou 
jednotkou na listy čo uľahčuje zber listia.

Zásobník na zber 
trávy
- Park Ranger 2150

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka (s kosačkou 1000) mm 3100
Šírka (s kosačkou 1000) mm 1100
Výška s kabínou mm 1950 

Rozmery pri skladovaní
Dĺžka mm 1700
Šírka mm 1050
Výška mm 2000

Hmotnosť  
Hmotnosť s kabínou / bez kabíny 1) kg 995 / 885
Užitočné zaťaženie s kabínou / bez kabíny kg 305 / 415
Hmotnosť (zásobníka) kg 170
Hmotnosť (rámu) kg 31

Zásobník (zberač trávy)
Objem zásobníka l 470
Max. hmotnosť zberného materiálu kg 120
Výklopná výška od zeme nastaviteľná do mm 1800

Výkonnosť
Objem vzduchu m3/h 1500
Rýchlosť vzduchu km/h 70
Max. prevádzková rýchlosť km/h 8-10

Úroveň hlučnosti
Úroveň hlučnosti podľa 2000/14/EC (LwA) dB(A) 105

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia
1) Vrátane: zberacieho zariadenia, kosačky 1000, 75 kg vodiča a 90% objemu paliva.

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.
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3500 mm1700 mm

1450 m
m

1935 m
m

Plotostrih
- Park Ranger 2150

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka mm 3500
Šírka mm 1700
Výška s kabínou / bez kabíny mm 1935 / 1450

Rozmery pri skladovaní
Dĺžka mm 1000
Šírka mm 1500
Výška mm 1650

Hmotnosť  
Hmotnosť (rezačka) kg 25
Hmotnosť (rameno) kg 105

Výkonnosť
Šírka rezu mm 1300
Výška rezu, max. * mm 3200
Horizontálna výška rezu * mm 0-2100
Horizontálny dosah * mm 0-2500
Hrúbka vetvy, max. mm 25
Prevádzková rýchlosť km/h 0-2
Počet nožov ks. 36
Spotreba oleja l/min. 25

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia
* Rozsah rezacieho ramena je uvedený pri namontovanej rezacej lište.

Štandardná výbava:

Ochranný kryt Použitie počas prepravy a uskladnenia.

Podporná vzpera V prípade, že je zariadenie demontované slúži ako 
bezpečné uloženie.

Držiak Aby ste mali vždy po ruke lubrikačný olej - držiak je 
montovaný na vertikálnom ramene.

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.
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                  Park Ranger 2150 

                  Park Ranger 2150 

2895 mm1475 mm

1210 m
m

1935 m
m

Štandardná výbava:

Nastavenie výšky zdvihu Svetlá výška sa nastavuje pomocou dvoch predných 
kolies (hrubé a jemné nastavenie). Hrubé nastavenie 
pomocou siedmich nastavovacích krúžkov v interval 
0-110 mm. Jemné nastavenie pomocou páky s 
variabilným nastavením.

Voliteľná výbava (opcia):

Nože vertikálne Pri výmene kladivkovej kosačky za vertikutátor (verti- 
kálne nože) sa stroj premení na žací stroj umožňujúci 
vytrhávanie machu a buriny bez pesticídov. Vertikutátor 
odstraňuje mach a súčasne vytvára tenké ryhy v 
trávniku, čím dochádza k jej prevzdušňovaniu k posil-
neniu rastu trávy a trávnik sa stáva odolnejším voči 
burinám.

Vyrovnávacie závažie Pri používaní kladivovej kosačky sa odporúča použiť 
protizávažie na zadnej náprave stroja Park Ranger 
2150 (2 x 18,5 kg).

Kryt chladiča Na kosenie sa odporúča použiť kryt chladiča, kde 
veľmi suchá tráva a prašné prostredie zabraňuje, aby 
sa chladič dusil trávou a chráni motor.

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka mm 2895
Šírka mm 1475
Výška s kabínou / bez kabíny mm 1935 / 1210

Rozmery priskladovaní
Dĺžka mm 955
Šírka mm 1475
Výška mm 435

Hmotnosť
Hmotnosť (kladivová kosačka / vertikulátor) kg 154 / 151

Výkonnosť
Počet kladivových nožov ks. 76
Počet vertikálnych nožov (max.) ks. 38
Kladivová kosačka - šírka kosenia mm 1226
Kladivová kosačka - výška kosenia mm 1-110
Rotácia nožov rpm 2800
Vertikulátor - pracovná šírka mm 1172
Vertikulátor - pracovná hĺbka mm 0-15

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia

Kladivková kosačka
- Park Ranger 2150

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.
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                  Park Ranger 2150                   Park Ranger 2150 

2270 mm1200-1350 mm

1210 m
m

1935 m
m

Štandardná výbava:

Obojstranné rezacie 
dve nože

Orezávač záhonov obsahuje dve čepele na dosiahnutie 
optimálného výkonu. Pri rezaní okraja stroj zároveň 
kultivuje pôdu pre dokonalý výsledok.

Nastaviteľná pracovná 
hĺbka

Pracovná hĺbka sa reguluje podľa podmienok na zemi 
pomocou nastavenia podporného kolesa.

Obojstranná čepeľ Umožňuje rezanie smerom von alebo dovnútra.

Nastaviteľný ofset Otvára možnosti kultivácie pôdy.

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka mm 2270
Šírka mm 1200-1350
Výška s kabínou / bez kabíny mm 1935 / 1210

Rozmery pri skladovaní
Dĺžka mm 540
Šírka mm 920
Výška mm 500

Hmotnosť
Hmotnosť (orezávač záhonov) kg 53

Výkonnosť
Svetlá výška pod orezávačom mm 140
Hĺbka rezu (max.) mm 95
Offset mm 150
Prevádzková rýchlosť km/h 1-2

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia

Orezávač záhonov
- Park Ranger 2150

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.
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                Park Ranger 2150                 Park Ranger 2150 

2500 mm1100 mm

1210 m
m

1935 m
m

Štandardná výbava:

Motyky na ťahanie Ekologická plečka / hrable obsahuje ťahané zadné 
motyky, ktoré sa nezachytávajú do koreňov.

Voliteľná výbava (opcia):

Zadný zdvihák Povinná možnosť a spúšťania ekologickej plečky.

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka mm 2500
Šírka mm 1100
Výška s kabínou /bez kabíny mm 1935 / 1210

Rozmery pri skladovanní
Dĺžka mm 500
Šírka mm 1100
Výška mm 260

Hmotnosť  
Hmotnosť (ekologická plečka) kg 32

Výkonnosť
Pracovná šírka mm 1100
Svetlá výška pod plečkou (hrablami) mm 80
Pracovná hĺbka mm 20-40

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia

Ekologická plečka
- Park Ranger 2150

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.
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3100 mm1200 mm

 
1950  m

m

Štandardná výbava:

Hadica na zber lístia Hadica na zber lístia dosahuje dĺžku až 4,2 m.

Nastaviteľná rukoväť Nastaviteľná rukoväť na sacej hadici lístia uľahčuje 
nastavenie pracovnej polohy. Oporné rameno zabraňuje 
hadici, aby počas práce na živých plotoch a okrasných 
rastlinách ich nepoškodila.

Centrálne nastavenie Centrálne nastavenie koliesok zaisťuje rýchle a ľahké 
nastavenie výšky polohy sania, zlepšuje dokonale 
odsávanie z povrchu podľa množstvo lístia.

Dve turbíny Obidve turbíny, jedna v sacej jednotke na lístie a druhá 
v zásobníku zabezpečujú, že listy sú jemne nasekané a 
pripravené na kompostovanie, zároveň zozbierané 
v násypke na zber lístia. Zberač trávy a zásobník trávy 
sa objednáva samostatne.

Voliteľná výbava (opcia):

Zberač trávy Aby fungoval musí byť kombinovaný so zásobníkom 
na zber trávy. Špecifikácie a funkcie zberača tráv / 
zásobníka nájdete v samostatných údajoch.

Sacia jednotka lístia
- Park Ranger 2150

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka mm 3100
Šírka mm 1200
Výška s kabínou mm 1950

Rozmery pri skladovaní
Dĺžka mm 800
Šírka mm 1050
Výška mm 900

Hmotnosť  
Hmotnosť s kabínou / bez kabíny 1) kg 995 / 885
Užitočné zaťaženie s kabínou / bez kabíny kg 305 / 415
Hmotnosť (sacia jednotka lístia) kg 90

Výkonnosť
Šírka sacej trysky mm 1050
Svetlá výška pod sacou jednotkou mm 180
Sacia hadice lísta mm 4200
Priemer sacej hadice mm 125
Priemer sacej hadice lístia mm 125
Prietok vzduchu medzi dvoma turbínami m3/h 2250
Rýchlosť vzduchu km/h 184
Prevádzková rýchlosť km/h 3-6

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia
1) Vrátane: zberacieho zariadenia, kosačky 1000, 75 kg vodiča a 90% objemu paliva.

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.
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                 Park Ranger 2150                  Park Ranger 2150 

2790 mm1045 mm

1210 m
m

1935 m
m

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka mm 2790
Šírka mm 1045
Výška s kabínou / bez kabíny mm 1935 / 1210

Rozmery pri skladovaní
Dĺžka mm 670
Šírka mm 1045
Výška mm 405

Hmotnosť
Hmotnosť (hydraulická lyžica) kg 38

Výkonnosť
Objem l 66
Nosnosť kg 100
Svetlá výška mm 480

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia

Hydraulická lyžica
- Park Ranger 2150

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.

Štandardná výbava:

Kapacita zdvihu: 100 kg Sklápacia lopata uľahčuje prepravu štrku, piesku alebo 
zeminy a zároveň ušetrí operátorovi pracovný čas. 100 
kg sa ľahko prenesie z jedného miesta na druhé - aj po 
tých najužších cestách.

Funkcia hydraulického 
sklápania

Funkcia hydraulického vyklápania zaisťuje jednoduchú 
manipuláciu a je perfektná pri vykladaní cez prekážky, 
ako sú napríklad malé živé ploty. Prepravovaný mate-
riál sa vykládkou rovnomerne rozprestrie. Pre dokonalý 
výsledok umožňuje zarovnanie vrstvy s okrajom 
lopaty.

Konštrukcia z robustnej 
ocele

Lopata sa vyznačuje robustnou oceľovou konštrukciou, 
ktorá jej umožňuje zvládať rôzne aplikácie okrem 
prepravy materiálu, napríklad zoškrabať nežiaduci 
porast trávy z označených oblastí.
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                 Park Ranger 2150                  Park Ranger 2150 

4340 mm1025 mm

1210 m
m

1935 m
m

Štandardná výbava:

Oceľová konštrukcia Vyklápací príves je vybavený pevne postaveným 
oceľovým podvozkom s pevnou čelnou doskou a 
bočnicami.

Hydraulický zdvíhací 
systém

Vyprázdnenie nákladu v objeme 0,44 m3 je ľahko 
vykonateľné pomocou joysticka s pohodlia sedadla 
vodiča.

Podporné koleso Oporné koleso umožňuje ľahké pripevnenie, odpojenie 
a uskladnenie.

Voliteľná výbava (opcia):

Bočné predĺženie Voľné bočné predĺženia zvyšujú objem prívesu. Bočné 
predĺženia majú výšku 40 cm.

Osvetlenie Pozinkovaný lúč na zadných svetlách vylepšuje celkovú 
viditeľnosť prívesu na premávke.

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka mm 4340
Šírka mm 1025
Výška s kabínou / bez kabíny mm 1935 / 1210

Rozmery pri skladovaní
Dĺžka mm 2100
Šírka mm 1025
Výška mm 850

Hmotnosť
Hmotnosť (ľahký nákladný sklápač) kg 160

Výkonnosť
Platforma, dĺžka mm 1500
Platforma, šírka mm 950
Platforma, výška mm 310
Platforma, výška s prístavbou mm 350
Objem m³ 0,44
Objem s prístavbou m³ 1,02
Úžitkové zaťaženie, max. kg 440
Nakladacia výška mm 850

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia

Ľahký nákladný
sklápač
- Park Ranger 2150

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.
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                  Park Ranger 2150 
                  Park Ranger 2150 

2440 mm1015 mm

1210 m
m

1935 m
m

Štandardná výbava:

Hydraulické vyklápanie Hydraulické vyklápanie umožňuje rýchle a ľahké 
vyprázdnenie nosiča bremena.

Odnímateľné boky Celkový objem môže byť nastavený pomocou 
odnímateľných strán.

Uzamykateľná zadná 
klapka

Zadná klapka môže byť zaistená v horizontálnej polohe 
aby sa umožnila preprava záhradného náradia atď.

Stojan Dodávaný stojan umožňuje jednoduchú a rýchlu 
montáž a demontáž nosiča bremena. Jedna osoba 
môže preto ľahko pripevniť / odpojiť  nosič nákladu.

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka mm 2440
Šírka mm 1015
Výška s kabínou / bez kabíny mm 1935 / 1340

Rozmery pri skladovaní
Dĺžka mm 1400
Šírka mm 950
Výška mm 1350

Hmotnosť
Hmotnosť s kabínou / bez kabíny 1) kg 770 / 660
Užitočné zaťaženie s kabínou / bez kabíny kg 530 / 640
Hmotnosť (vyklapateľná ložná plocha) kg 138 

Výkonnosť
Platforma, dĺžka mm 1040
Platforma, šírka mm 860
Platforma, výška mm 300/600
Objem m3 0,4
Max. hmotnosť zberného materiálu kg 300
Nakladacia výška mm 700-1040

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia
1) Vrátane: zberného materiálu, 75 kg vodič a 90% kapacity paliva.

Ložná plošina
- Park Ranger 2150

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.
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                 Park Ranger 2150                  Park Ranger 2150 

3020 mm1220 mm

1935 m
m

Štandardná výbava:

Upevnenie kefy Upevnenie pomocou  lichobežníka zaisťuje, že sne-
hová kefa zostáva vždy mimo kolies úžitkového stroja 
bez ohľadu na uhol jej náklonu. Otáča sa automaticky 
so strojom, vždy zametá pred jeho kolesami.

Funkcia spätného chodu 
(otáčania)

Spätná rotácia kefy zaisťuje, že obsluha môže zamiesť 
sneh pri cúvaní z uličky alebo z parkovacieho miesta, čo 
zaručuje vynikajúci výsledok.

Nastaviteľná rýchlosť Rýchlosť otáčania kefy je možné ľahko nastavať z 
miesta vodiča podľa potreby a situácie.

Podporný stojan Snehová kefa obsahuje integrovaný podporný stojan s 
kolieskom pre ľahké a bezpečné skladovanie.

Voliteľná výbava (opcia):

Ochranný kryt kefy Nasadením ochranného krytu kefy sa minimalizuje 
vírenie snehu na prednom čelnom skle. Okrem toho 
ochranný kryt zvyšuje ochranu pri manipulácií s 
pieskom a štrkom počas letnej prevádzky. Vybavenie je 
možné doobjednať aj pre existujúcu snežnú kefu.

Antikorózna úprava Antikorózna úprava predĺži životnosť nadstavby.

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka mm 3020
Šírka mm 1220
Výška s kabínou mm 1935

Rozmery pri skladovaní
Dĺžka mm 900
Šírka mm 1220
Výška mm 650

Hmotnosť
Hmotnosť (snežnej kefy) kg 101

Výkonnosť
Šírka záberu - rovno mm 1220
Šírka záberu  - 25° uhol mm 1140
Svetlá výška pod kefou mm 420
Priemer kefy mm 550
Prevádzková rýchlosť km/h 1-10
Teoretický výkon m2/h 12200
Manipulácia s hĺbkou do mm 150
Rýchlosť kefy rpm 255
Uhol natočenia (približný) 25°

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia

Snežná kefa
- Park Ranger 2150

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.
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2740 mm1015 mm

1935 m
m

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.

Snežná fréza
- Park Ranger 2150

Štandardná výbava:

Nastaviteľný žľab Snehová fréza obsahuje nastaviteľný žľab vyhadzujúci 
sneh vo vzdialenosti 1-10 metrov.

Čepeľ a sklznica Snehová fréza obsahuje vymeniteľnú čepeľ a nas-
taviteľnú sklznicu.

Voliteľná výbava (opcia):

Protizávažie Ak sa snežná fréza používa bez agregátu soli a piesku, 
odporúčame na vyváženie použiť protizávažie.

Antikorózna úprava Antikorózna úprava predĺži životnosť nadstavby.

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka mm 2740
Šírka mm 1015
Výška s kabínou mm 1935

Rozmery pri skladovaní
Dĺžka mm 790
Šírka mm 1010
Výška mm 1050

Hmotnosť  
Hmotnosť (snežná fréza) kg 120

Výkonnosť
Šírka záberu mm 1000
Výška príjmu mm 600
Svetlá výška pod snežnou frézou mm 420
Priemer šneku mm 380
Priemer vyhadzovacieho žľabu mm 380
Otáčky nápravy za minútu rpm 950-1300

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia
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                 Park Ranger 2150                  Park Ranger 2150 

2700 mm1300 mm

1935 m
m

Štandardná výbava:

Bezpečnostný naklapací 
systém

Pri prevádzke v hlbokom snehu existuje riziko stretu 
radlice s prekážkou. Pri zasiahnutí sa radlica naklopí, 
čím sa znižuje riziko poškodenia radlice a okolia.

Gumová lišta Výška 100 mm, hrúbka 26 mm a 1300 mm široká 
gumová lišta. Hrana stierky môže byť použitá na 
oboch stranách, čo umožňuje dvojnásobné použitie a 
predĺženú životnosť.

Gumová lišta je ideálna na použitie s topiacim sa 
snehom, zároveň povrch dôkladne poškriabe bez toho 
aby ich poškodila.

Plávajúce lyžiny Dve výškovo nastaviteľné plávajúce lyžiny zaisťujú, že 
nôž kopíruje povrch terénu.

Voliteľná výbava (opcia):

Antikorózna úprava Antikorózna úprava predĺži životnosť nadstavby.

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka mm 2700
Šírka mm 1300
Výška s kabínou mm 1935

Rozmery pri skladovaní
Dĺžka mm 550
Šírka mm 1300
Výška mm 545

Hmotnosť  
Hmotnosť (snehová radlica) kg 67

Výkonnosť
Šírka záberu - rovná mm 1300
Šírka záberu - šikmá mm 1130
Svetlá výška pod snežným pluhom mm 400
Svetlá výška pod podpornou vzperou mm 350
Prevádzková rýchlosť km/h 1-16
Manipulácia s hĺbkou snehu do mm 350
Možnosť sklonu 30°
Teoretický výkon m2/h 20800

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia

Snežný pluh
- Park Ranger 2150

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.
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                  Park Ranger 2150 

2700 mm1400 mm

1935 m
m                  Park Ranger 2150 

Štandardná výbava:

Hydraulické nastavenie 
uhla radlice

Každá strana radlice môže byť nastavená pomocou 
ovládacích prvkov z kabíny, čo uľahčuje operátorovi 
nastavenie radlice a šírky jej záberu podľa potreby.

Tlmenie vibrácií Rám typu “A” s integrovaným tlmením vibrácií, ktorý 
zvyšuje pohodlie a znižuje hluk.

Vulkanizovaný okraj 
škrabky

Hrana z vulkanizovanej gumy je vhodná pre povrchy, 
ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť. Okraj škrabky 
je možné otočiť a použiť na dvoch stranách, čo umož- 
ňuje dvojité použitie a predĺženú životnosť. Snehovú 
radlica typu “V” je možné vybaviť buď pomocou škrabky 
z vulkanizovanej gumy alebo oceľovou škrabkou.

Oceľový okraj škrabky Okraj škrabky je možné otočiť a použiť na dvoch 
stranách, čo umožňuje dvojité použitie a predĺženú 
životnosť. Snehovú radlicu typu “V” je možné vybaviť 
buď pomocou oceľovej škrabky alebo pomocou vul-
kanizovanej gumy.

Bezpečnostný 
naklapací systém

Pri prevádzke v hlbokom snehu existuje riziko zasiah-
nutia s prekážkou. Pri  zasiahnutí sa snehová radlica 
automaticky naklopí, čím sa znižuje riziko poškodenia 
radlice a okolia.

Plávajúce lyžiny Dve výškovo nastaviteľné plávajúce lyžiny zaisťujú, že 
nôž kopíruje povrch terénu.

Voliteľná výbava (opcia):

Antikorózna úprava Antikorózna úprava predĺži životnosť nadstavby.

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka mm 2700
Šírka (rovná) mm 1400
Výška s kabínou mm 1935

Rozmery pri skladovaní
Dĺžka mm 500
Šírka mm 1200
Výška mm 600

Hmotnosť
Hmotnosť (snehová radlica “V”) kg 114

Výkonnosť
Šírka záberu - šikmá mm 1400
Šírka záberu - naklonená mm 1200-1400
Šírka záberu - sklon 30°, tvar Y alebo V mm 1200
Svetlá výška pod radlicou mm 140
Svetlá výška pod podpornou vzperou mm 125
Prevádzková rýchlosť km/h 1-16
Manipulácia s hĺbkou snehu do mm 500
Možnosť sklonu 30°
Teoretický výkon m2/h 22400

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia

Snehová radlica “V”
- Park Ranger 2150

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.
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Štandardná výbava:

Odolný materiál Všetky časti, ktoré prichádzajú do styku so soľou a 
pieskom sú vyrobené zo syntetického materiál alebo 
nehrdzavejúcej ocele.

Miešací hriadeľ Zabraňuje zablokovaniu zmesi, drví hrče a zaisťuje pres-
né a rovnomerné rozmetávanie a tým aj rovnomerné 
rozmrazovanie plochy. Miešadlo je vyhotovené z veľmi 
tvrdej ocele “Hardox” a miešacie prsty sú extrémne 
robustné.

Skladovanie materiálu Na rošte zásobníka je extra priestor pre ďalšie vrecká 
so soľou a pieskom, čo umožňuje operátorovi plniť 
rezmetadlo soli a piesku na mieste. Nezabudnite na 
maximálnu nosnosť.

Stojan Súčasťou agregátu je štandardne dodávaný stojan 
na pripevnenie / odpojenie k stroju. Stojan s kolesami 
umožní premiestniť agregát do skladu jednoducho a bez 
ťažkého zdvíhania.

Krycia plachta Prikrývka udržuje materiál v suchu a tým nepriamo 
zlepšuje presnosť rozmetávania.

Voliteľná výbava (opcia):

Kryt vrtáka pre vákuovú 
soľ

Kryt zaisťuje, že drobný materiál ako napríklad 
vákuová soľ, sa nerozsypávala z rozmetadla, čo znižuje 
množstvo odpadu a zvyšuje efektivitu prevádzky.

Antikorózna úprava Antikorózna úprava predĺži životnosť nadstavby.

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka mm 2510
Šírka mm 1015
Výška s kabínou mm 1935

Rozmery pri skladovaní
Dĺžka so stojanom mm 1175
Šírka mm 800
Výška so stojanom mm 1350

Hmotnosť
Hmotnosť sa kabínou 1) kg 860
Užitočné zaťaženie s kabínou kg 440
Hmotnosť (rozmetadlo) kg 97
Hmotnosť  - stojan kg 31

Rozmetadlo
Objem l 210
Nosnosť agregátu, max. kg 350
Nakladacia výška mm 1250

Výkonnosť
Šírka rozmetania mm 1000-5000
Prevádzková rýchlosť km/h 1-16

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia
1) Vrátane rozmetadla soli a piesku, 75 kg vodič a 90% objemu paliva.

Agregát na solenie 
a posyp
- Park Ranger 2150

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.
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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.

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


