Emisní úroveň Stage V pro
budoucí standardy v oblasti
životního prostředí
Investice do komunálního stroje Ranger 2150 s dieselovým
motorem o vysokém výkonu 26 koní emisní třídy Stage V vás
připraví na budoucnost a zajistí optimalizaci vašich nákladů
na údržbu. Snížený počet otáček motoru představuje omezení
vibrací, hlučnosti a nižší spotřebu paliva. Díky technologiím budoucnosti splňuje společnost Egholm ty nejpřísnější požadavky
na emise produkované dieselovými motory.

Mulčovací sekačka 1500
- více výkonu za méně času

Výhody...

4 minuty

Vysoká
manévrovací
schopnost

Nízká hmotnost

S jarní kampaní představujeme nový mulčovač 1500. Kvalitní
materiály a funkční spojení bez použití nářadí zajišťují profesionální výsledek práce a dlouhou životnost.

• Zakázkově upravené nože zajišťují výborný výsledek a
menší spotřebu energie
• Hydraulicky nastavitelná výška sečení
• Hydraulický zdvih do svislé polohy pro snadné čištění a
uskladnění
• Pracovní záběr 1500 mm
• Kloubové řízení umožňuje výbornou manévrovatelnost
Hydraulický zdvih

Novinka

Emisní úroveň
Stage V pro ochranu
životního prostředí

Je čas
snížit
emise!

• Snadná a rychlá výměna příslušenství
• Jednoduchý systém instalace příslušenství zvládne to každý
• Vysoká efektivita bez kompromisů
• Rychlejší návratnost investic
• Kloubové řízení - vysoká manévrovací schopnost
a dobrý výhled
• Flexibilita - rychlejší provádění pracovních úkonů
• Kompaktní provedení - práce na úzkých
komunikacích a v omezených prostorech

• Nízká hmotnost - výhoda na trávnících
• Nezanechává stopy a nepoškozuje zelené plochy
• Zvyšuje atraktivitu prostranství nebo areálu
• Nízké emise
• Úsporný stroj s optimalizovanou spotřebou paliva
• Snížená hlučnost

Váš prodejce Egholm:

Ušetřete
přibližně

20%

Nabídka platí od 15. března do 31. května 2021. Zobrazené modely mohou být vybaveny
volitelným příslušenstvím. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

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

Park Ranger 2150
+ mulčovací
sekačka 1500

656.991,- Kč

Buďte připraveni na jaro ...
Letošní jaro jsme připravili 3 speciální balíčky s příslušenstvím
pro perfektní práci s Park Rangerem 2150: Park Ranger 2150 s
novou mulčovací sekačkou 1500, s mulčovačem 1200 nebo s
rotačení sekačkou 1000 a nástavbou pro sběr trávy.
Nabízíme speciální ceny také na samotná příslušenství jako na
sběr trávy, cepovou sekačku, ohraňovač trávníků, převozní lžíci,
hrábě a nesmíme zapomenout na nový mulčovač 1500. Dále
speciální ceny na velký kryt na chladič a zadní zdvihací zařízení
pro použití hrábí.

Nástavba pro sběr trávy
Běžná cena 212.976,- Kč

NYNÍ 181.030,- Kč

UŠETŘETE 31.946,- Kč

Park Ranger 2150 + područka + mulčovací sekačka 1200
Běžná cena 823.446,- Kč

NYNÍ 627.912,- Kč

UŠETŘETE 195.534,- Kč

Cepová sekačka

Běžná cena 151.146,- Kč

Pro více podrobností k jednotlivému příslušenství vč. nové
mulčovací sekačky 1500 navštivte www.egholm.eu.

NYNÍ 128.474,- Kč

UŠETŘETE 22.672,- Kč

Ohraňovač okrajů trávníku
Běžná cena 89.991,- Kč

Ušetřete
přibližně

20%

NYNÍ 76.492,- Kč
Park Ranger 2150
+ mulčovací
sekačka 1500

656.991,- Kč

Park Ranger 2150 + područka
+ rotační sekačka 1000 + Nástavba pro sběr trávy

Běžná cena 1.031.049,- Kč

NYNÍ 807.030,- Kč

UŠETŘETE 224.019,- Kč

UŠETŘETE 13.499,- Kč

Převozní lžíce

Běžná cena 37.962,- Kč

NYNÍ 32.268,- Kč

UŠETŘETE 5.694,- Kč

Hrábě

Běžná cena 58.347,- Kč

Novinka

NYNÍ 49.595,- Kč

UŠETŘETE 8.752,- Kč

Zadní zdvihací zařízení
Běžná cena 26.136,- Kč

NYNÍ 22.216,- Kč

Park Ranger 2150 + područka
+ mulčovací sekačka 1500
Běžná cena 869.724,- Kč
NYNÍ 656.991,- Kč

Mulčovací sekačka 1500

Velký kryt na chladič
Běžná cena 7.857,- Kč

Běžná cena 162.000,- Kč

UŠETŘETE 212.733,- Kč

NYNÍ 137.700,- Kč

UŠETŘETE 3.920,- Kč

UŠETŘETE 24.300,- Kč

NYNÍ 6.678,- Kč

UŠETŘETE 1.179,- Kč

