De City Ranger 2250 van Nilfisk
Almere en de Weedheater heteluchtmachine van Weedheater uit Goes
Weedheater en Nilfisk Outdoor hebben samen een stand op Groen Techniek Holland. Nilfisk zal daar onder meer de City Ranger 2250 werktuigdrager
laten zien en Weedheater zijn heteluchtmachines die daaraan gehangen kunnen worden.
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Nilfisk Outdoor is een vooraanstaande producent
van compacte buitendienstveeg- en -onderhoudsmachines en biedt een brede lijn van kwalitatief
hoogstaande Rangers. De nieuwe City Rangers
2250 en 3500 zijn prachtige voorbeelden van innoverende productontwikkeling.

Door toepassing van
meerdere werktuigen
kunnen deze machines
voor meerdere
taken worden ingezet

Klaart moeiteloos alle klussen
De City Ranger 2250 is een veelzijdige oplossing
voor effectief schoonmaken in ieder seizoen. Deze
werktuigdrager is volgens key accountmanager
outdoor Benelux Ivo Kimmijzer een toonbeeld van
innovatieve productontwikkeling.
‘De veelzijdige, compacte City Ranger 2250 klaart
moeiteloos alle groene en grijze onderhoudswerkzaamheden. Hij kan zelfs gebruikt worden
als natreiniger met een schrobdek of ingezet
worden voor winterdiensttaken. Met ons complete
programma speciale kwaliteitswerktuigen kunnen onderhoudstaken uitgevoerd worden in alle

seizoenen. Straatvegen en -zuigen in het voor- en
najaar, grasmaaien en kanten snijden in de zomer,
en sneeuwruimen, pekelen en zand of zout strooien in de winter.’
Efficiënter en milieuvriendelijker onderhoud
van buitengebieden
De machine heeft een krachtige en schone viercilindermotor met een vermogen van 35 pk en
biedt een indrukwekkende reeks voordelen voor
nog efficiënter en milieuvriendelijker onderhoud
van buitengebieden. Zo zijn er de lagere geluidsdruk in de cabine en de stille ecomodus, die
een langere levensduur en lagere bedrijfskosten
garanderen. Gebruikers zullen de nog stillere
cabine met optioneel camerasysteem zeker waarderen. Gereedschappen kunnen snel en makkelijk
worden verwisseld, in minder dan een minuut.
Slangen en koppelingen zijn verborgen en dus
goed beschermd en de hydraulische verbindingen,
watertoevoer, aandrijving en zuigfunctie worden
automatisch aangesloten.
De City Ranger 2250 is uitgevoerd met een hydraulisch, automatisch gaspedaal. De techniek controleert automatisch de acceleratie en de machine
heeft een transportsnelheid van maximaal 21 km
per uur. Het gereedschap volgt de contouren van
de ondergrond en wordt daarbij gedeeltelijk door
de voorwielen van de machine gedragen, voor
een uitstekende verdeling en overdracht van het
gewicht. Dit zorgt tevens voor een uitstekende
wegligging en stabiliteit, waardoor prima resultaten worden bereikt. Deze machine heeft een
kniksturing, waardoor hij dicht bij kanten kan
komen en scherpe bochten kan maken.

Uniek wisselsysteem
De City Ranger 3500 is dé ideale veegmachine. De
indrukwekkende zuigkracht, lage gebruikskosten
en ergonomische bediening zorgen ervoor dat
straten en pleinen vlot en milieuverantwoord worden schoongemaakt.
Deze machine combineert de kracht van een special purpose-machine met de flexibiliteit van een
werktuigdrager. Deze veegmachine met een rvs
opvangtank van 1,4 m3 en een veegbreedte tot
maar liefst 3,10 meter is de ideale machine voor
gemeentes en private ondernemingen. Door een
uniek wisselsysteem is het mogelijk de machine
ook in te zetten voor vele andere arbeidstaken,
zoals winterdienst of groenonderhoud.
Zowel de City Ranger 2250 als de City Ranger 3500
is voorzien van stille en zuinige dieselmotoren.
Door de hydrostatische aandrijving op alle vier
de wielen bieden ze altijd voldoende tractie. De
constructie van beide machines is sterk en stevig,
maar tegelijkertijd ook licht van gewicht. Ze wegen
namelijk niet meer van 3500 kg.
Door toepassing van meerdere werktuigen kunnen deze machines voor meerdere taken worden
ingezet om de exploitatiekosten zo laag mogelijk
te houden.
De Weedheater
Door de toenemende vraag naar milieuvriendelijke
bestrijding van onkruid en de strenger wordende
regelgeving, is de Weedheater een uitkomst. Het
is een machine die de markt betreedt na jaren van
ontwikkelen en testen door mensen uit de groene
branche.
Het verdelgen van onkruid middels hete lucht
is allerminst revolutionair. Wat de Weedheater
wél revolutionair maakt, is zijn universele toepasbaarheid, zijn zeer lage brandstofverbruik in
verhouding tot de capaciteit, het feit dat hij in vele
breedtes leverbaar is, eenvoudig in het gebruik is,
geen onderhoud nodig heeft en dat de onderdelen
makkelijk vervangbaar zijn. Verder is hij inzetbaar
op alle soorten bestrating en halfverhardingen
door zijn geringe gewicht.
Het is Weedheater gelukt een krachtige machine
te ontwikkelen met een hoog rendement qua
verdelging en verbruik. Doordat de machine universeel toepasbaar is, is de investering gering. De
Weedheater is in vele breedtes leverbaar, van 50
centimeter tot 4 meter. De kleinste heteluchtmachine kan aan een tweeassig voertuig bevestigd
worden met een maximale breedte van 120 centimeter. Voor de overige afmetingen
zijn de mogelijkheden eindeloos. Denk daarbij ook
aan side shift en variabele breedtes.

De City Ranger 2250 in actie
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