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Tænk 
grønt

Din lokale Egholm forhandler:

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

Dine fordele...

• Nemt og hurtigt redskabsskift
• Enkelt koblingsystem - alle kan skifte redskaber
• Høj effektivitet - ingen spildtid
• Forbedret rentabilitet

• Knækstyret - stor manøvredygtighed og godt udsyn
• Fleksibel - løser opgaverne hurtigere
• Kompakt - kan arbejde på begrænset plads  

• Lav partikel-emission
• Energi-effektiv og optimal brændstofsøkonomi
• Reduceret støjniveau

4 min.

Manøvredygtig

Stage V - for 
miljøets skyld

Letvægt

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

Ved at investere i Park Ranger 2150 med en højeffektiv 26 HK 
Stage V diesel-motor forbereder du dig på fremtiden og optimerer 
samtidigt dit vedligeholdelsesbudget. Et lavere antal motor- 
omdrejninger betyder mindre vibrationer og reduceret støjniveau 
samt en forbedret brændstofsøkonomi. Egholm anvender frem-
adrettet teknologi og opfylder hermed de strengeste emissions- 
krav for diesel-motorer.

Stage V til fremtidens 
miljøstandarder

• Specialudviklede knive sikrer et flot klipperesultat samt  
    mindre energiforbrug - på kortere tid
• Hydraulisk højde-indstilling for valg af klippehøjde
• Hydraulisk vippefunktion for placering i lodret position til  
    nem rengøring og opbevaring
• Arbejdsbredde på 1500 mm
• Knækstyring sikrer høj manøvredygtighed

Egholm’s forårskampagne omfatter bl.a. den innovative 
multiklipper 1500. Materialer af høj kvalitet og funktionelle 
koblinger til redskabsskift uden brug af værktøj garanterer et 
professionelt resultat og lang levetid.

Multiklipper 1500 
- mere klip på mindre tid

Hydraulisk vippefunktion

Skræddersyede 
redskaber

• Passer perfekt til maskinen
• Bevarer fleksibilitet og balance  
• Toppræstation opnås

Gå foråret i møde 
med en miljøvenlig 
Park Ranger 2150 

og redskaber til 
enhver opgave

Spar op til 
kr. 47.590



Miljørive
Normalpris kr. 16.400

NU
KR. 13.950
SPAR KR. 2.450

Baglift 
Normalpris kr. 7.330

NU
KR. 6.225
SPAR KR. 1.105

Stor køleskærm 
Normalpris kr. 2.415

NU
KR. 2.050
SPAR KR. 365

Slagleklipper
Normalpris kr. 44.135

NU
KR. 37.500
SPAR KR. 6.635

Kantskærer 
Normalpris kr. 25.605

NU
KR. 21.775
SPAR KR. 3.830

Vipbar skovl 
Normalpris kr. 10.610

NU
KR. 9.000
SPAR KR. 1.610

Multiklipper 1500
Normalpris kr. 49.045

NU
KR. 41.700
SPAR KR. 7.345

Park Ranger 2150 
+ armlæn 
+ multiklipper 1500
Normalpris kr. 250.290

Park Ranger 2150 
+ armlæn 
+ multiklipper 1200
Normalpris kr. 235.410

NU
KR. 190.700
SPAR KR. 44.710

SPAR

19%
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Bliv klar til foråret
Få den ideelle kombination af maskine og skræddersyede 
redskaber med Park Ranger 2150. Nemt og hurtigt skift af 
redskaber. Den helt rigtige løsning til forårssæsonen.

Og med en Stage V diesel-drevet motor gør du dit for at 
reducere emissioner. 

Tænk lave emissioner. 
Tænk energibesparelser. 
Tænk grønt.

NU
KR. 202.700
SPAR KR. 47.590

SPAR

19%


