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Pressmeddelande
Lemvig, Danmark, 13 november 2019 

Egholm uppdaterar motorn på Park Ranger 2150 till emissionsnormen Stage V 

Hos Egholm kompromissar vi aldrig när det gäller framtidssäkringen och användningen av framåtriktad 
teknik. Vi introducerar därför nu också en Stage V-motor till Park Ranger 2150, så att den är redo för 
Europas små och stora städer i framtiden. Den nya Stage V-motorn kommer att vara standard på alla 
nya Park Ranger 2150-maskiner från och med i dag.

Stage V-uppdatering skapar bättre användarupplevelse                                                                                         
Vi har lagt vikt vid en uppdatering där både maskinens utförande och användarupplevelsen har för-
bättrats. Att den nya motorn från Perkins med 26 HK kör med ca 600 färre varv jämfört med den tidigare 
Stage IIIB-motorn, resulterar i att Park Ranger 2150 med den nya motorn blir mer energieffektiv. Det lägre 
varvtalet har ingen betydelse för effekten - tvärtom.  Man upplever mindre vibrationer och buller, och 
bränsleekonomin har förbättrats. Vi har också optimerat maskinen med ny hydrostat. Allt detta för att 
säkerställa att du får ut mesta möjliga av din motor. 

Framtidssäkrade, miljövänliga redskapsbärare                                                                                  
Genom att använda framtidsriktad teknik lever Egholm upp till de strängaste emissionskraven för diesel-
motorer. Med den nya Stage V-motorn från Perkins är Park Ranger 2150 nu klar för den nya europeiska 
emissionsnormen Stage V.
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En enda maskin för att utföra alla dina uppgifter utomhus
Park Ranger 2150 är med sin flexibilitet och det breda urvalet av redskap det optimala valet inom kom-
pakta redskapsbärare. Med kompakta dimensioner och god manövrerbarhet har du enkel åtkomst till 
trängre passager och platser i samband med alla typer av grönt underhåll, vinteruppgifter och sop-
uppgifter.

Alla de 15 dedikerade redskapen är noga designade för att leverera optimal effekt inom det specifika 
området. När du behöver byta ut ett redskap tar det mindre än fyra minuter att göra det - utan verktyg 
och tunga lyft. Med Park Ranger 2150 behöver du bara en enda maskin för alla dina olika uppgifter.

Om Egholm:
Egholm A/S utvecklar, tillverkar och marknadsför redskapsbärare som håller vägar, parker och områden utomhus rena och inbjudande
året runt. Egholms maskiner tillverkas av hantverkare i Danmark och används i städer och parker i hela världen. Med specialredskap,
utvecklade just för deras maskiner, levererar Egholms maskiner perfekta resultat oavsett uppgift. Egholm A/S är ett familjeägt och
familjedrivet företag med djupa rötter i västra Danmark. För ytterligare information om Egholm, besök www.egholm.se.

www.egholm.se

