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Pressemeddelelse
Lemvig, Danmark, 13. november 2019 

Egholm opdaterer Park Ranger 2150 motor til emissionsnormen Stage V 

Hos Egholm går vi aldrig på kompromis, når det kommer til fremtidssikringen og anvendelsen af 
fremadrettet teknologi. Vi introducerer derfor også nu, en Stage V motor for Park Ranger 2150, så den er 
klar til Europas små og store byer i fremtiden. Den nye Stage V motor vil være standard på alle nye Park 
Ranger 2150 maskiner fra i dag.

Stage V opdatering resulterer i bedre brugeroplevelse                                                                        
Vi har lagt vægt på en opdatering, hvor både maskinens udførelse samt brugeroplevelsen er blevet 
forbedret. Det at, den nye motor fra Perkins med 26 HK kører med ca. 600 færre omdrejninger, 
sammenlignet med den tidligere Stage lllB motor resulterer i, at Park Ranger 2150 med den nye motor er 
blevet mere energieffektiv. De lavere omdrejninger har ingen konsekvens for ydeevnen tvært imod.  Der 
opleves mindre vibrationer og støj, og brændstoføkonomien er blevet forbedret. Vi har også optimeret 
maskinen med ny hydrostat. Alt dette for at sikre, at du får mest muligt ud af din motor. 

Fremtidssikrede, miljøvenlige redskabsbærere                                                                                 
Ved at anvende fremadrettet teknologi lever Egholm op til  de strengeste emissionskrav for 
dieselmotorer. Med den nye Stage V motor fra Perkins, er Park Ranger 2150 nu klar til den nye 
europæiske emissionsnorm Stage V.
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Én maskine til udførelse af alle dine udendørsopgaver
Park Ranger 2150 er med sin fleksibilitet og det brede udvalg af redskaber det optimale valg inden for 
kompakte redskabsbærere. Med kompakte dimensioner og stor manøvredygtighed har du let adgang til 
snævre passager og steder i forbindelse med alle typer af grøn vedligeholdelse, vinteropgaver og 
fejeopgaver.

Alle 15 dedikerede redskaber er omhyggeligt designet til at levere optimal ydeevne på det specifikke 
område. Lige så snart du har brug for at skifte redskab, tager det mindre end fire minutter at gøre det -
uden værktøj og tunge løft. Med Park Ranger 2150 har du kun brug for én maskine til alle dine forskellige 
opgaver.     

Om Egholm:

Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærere, som holder veje, parker og udendørs arealer rene og indbydende hele året rundt. Egholm 
maskiner fremstilles af håndværkere i Danmark og anvendes i byområder og parker over hele verden. Med specialværktøj, udviklet til netop deres maskiner, leverer 
Egholm maskiner perfekte resultater uanset opgaven. Egholm A/S er en familieejet og familiedrevet virksomhed med dybe rødder i det vestlige Danmark. For 
yderligere oplysninger om Egholm, besøg www.egholm.dk.
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