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Din lokala Nilfisk Outdoor återförsäljare

Besök www.outdoor.nilfisk.se för mer information

SPARA
SEK. 58.830:-

Park Ranger 2150 

- En basmaskin med ett helårsprogram med redskap. 

Med midjestyrning och en bredd på endast 1 m arbetar 

den proffesionellt och smidigt på mycket snäva små ytor 

och områden. Andra egenskaper som kan nämnas är:

	Belysning i hytten 

	Uttag för mobiltelefonladdare 

	Informativt display 

	Smart justering av värmen i hytten 

	LED-baklyktor 

	Sidospeglar för säker överblick 

	Bluetooth-radio med USB minne samt DAB+ radio  

 fås som extra tillbehör

	Quick-shift - enkelt redskapsbyte
	Enkelt kopplingssystem - alla kan byta redskap
	Hög effektivitet - sparar tid
	Förbättrar avkastningen på investeringen

	28 HK - säkrar effektiv användning
	4-hjulsdrift - god dragkraft och fram drivning under  
 alla förhållanden 
	Löser uppgifterna på nolltid

	Passer perfekt till maskinen 
	Bevarar flexibilitet och balans 
	Topp prestation uppnås

	Midjestyrd - god manövrerings-förmåga och bra 
 översikt
	Flexibilitet - löser uppgifter snabbare
	Kompakt - kan användas där det är trångt                                           Manövrerbar

4 min.

28 HK
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Nilfisk Outdoor

Erbjudande gäller från 15 september till 30 november 2018.
Alle priser är excl. moms. Illustrationer kan visas med extra utrustning.

Park Ranger 2150
med hytt + 

salt- och sandspridare
Spara SEK. 58.830:-

KAMPANJ-PAKET

NU: SEK. 255.650:-

Tidigare: SEK. 314.480:-

Schaktblad 2150
Tidigare: SEK. 21.655:-
NU: SEK. 16.350:-

Vikplog 2150
Tidigare: SEK. 36.075:-
NU: SEK. 29.310:-

Snöborste 2150
Tidigare: SEK. 36.075:-
NU: SEK. 29.310:-

Gör dig redo för vintern

Då vår kompakta Park Ranger 2150 på sin tid blev 

lanserad så satte den helt nya standarder inom utom-

husrengöring. Därefter har den runt om i världen blivit 

synonym med anmärkningsvärd mångsidighet, hög 

prestanda och enkel hantering.

Vi är redo för den kommande vintern med ett riktigt bra 

erbjudande på Park Ranger 2150 inklusive hytt, salt- och 

sandspridare samt en rad tillhörande redskap.

Vilka utmaningar du än står inför denna vinter, kan du 

vara säker på att ha fri väg.
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