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Få mer klippt på mindre tid med Egholms nya rotor-/multiklippare
1500
Rotor-/multiklippare 1500 är det nyaste tillskottet i ett brett utbud av redskap till City Ranger 2260 - en innovativ
lösning med unika hydrauliska egenskaper och specialutvecklade knivar.

Välskötta gräsområden ser bra ut och är attraktivt för både boende som besökare. Tid och effektivitet är dock
avgörande faktorer för kommunen, entreprenören eller parkägaren som ansvarar för skötsel av grönområdena.
Med en arbetsbredd på 1500 mm och en arbetshastighet på upp till 10 km/h låter den nya rotor-/multiklipparen
1500 dig klippa gräs rekordsnabbt. Det gäller även om gräset är långt, grovt eller vått. Dessutom är redskapet till
City Ranger 2260 tillverkat av kvalitetsmaterial, vilket gör det till en robust och hållbar lösning.
Naturlig gödning med multiklipparen
Du kan välja att bygga om rotorklipparen till en multiklippare (extrautrustning) med ett nytt knivset och genom att
montera en skärm på insidan av klippdäcket. Denna gör att redskapet kan finfördela och sprida gräset genom att
blåsa ner det i botten av gräsmattan, där det göder jorden med naturliga näringsämnen. Genom att använda multiklipparen slipper du också besväret med att ta bort gräset när arbetet är klart.
Hydrauliskt fällningssystem för enkel rengöring
Med hjälp av City Ranger 2260:s hydraulsystem kan klipparen vippas upp för enkel rengöring och underhåll - det
första redskap i sin klass som har denna unika funktion utan användning av verktyg. Och det tar bara några få
minuter att byta rotor-/multiklipparen till ett annat redskap.
Äkta användarvänlighet
Maskinens hydrauliska system låter dig också justera klipphöjden enkelt och precist. Rotor-/multiklippare 1500 är
utrustad med specialutvecklade knivar som är designade för att garantera ett bra resultat och minska både tidsoch energiförbrukning. Klipparens robusthet blir ännu tydligare med den stadiga klippskärmen med förstärkta
kanter.
City Ranger 2260 är med sin midjestyrning, som gör den mycket manövrerbar, byggd så att den kan nå de smalaste
ställena och köra nära hinder. Du har som förare dessutom fri sikt över klipparen när du arbetar på gräsmattan.
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