
Park Ranger 2150 

Tilbud gælder fra 24. august til 31. oktober 2022.
Illustrationer kan indeholde ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms.

Gør
vinteren

grøn

Park Ranger 2150  
- løsningen til 

enhver 
vinteropgave

Spar op til 

kr. 67.245

Din lokale Egholm forhandler:

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

Dine fordele...

Ved at investere i Park Ranger 2150 med en højeffektiv 26 HK 
Stage V diesel-motor forbereder du dig på fremtiden og opti- 
merer samtidigt dit vedligeholdelsesbudget. Et lavere antal 
motoromdrejninger betyder mindre vibrationer og reduceret 
støjniveau samt en forbedret brændstofsøkonomi. Egholm 
anvender fremadrettet teknologi og opfylder hermed de 
strengeste emissionskrav for diesel-motorer.

Med hele 19 skræddersyede redskaber i høj kvalitet tilpasset 
hver sæson, har du kun brug for denne ENE maskine til alle dine 
forskellige opgaver. Skift af redskab tager mindre end 4 minutter, 
og der kræves ingen værktøjer.

Skræddersyede 
redskaber

• Nemt og hurtigt redskabsskift

• Enkelt koblingsystem - alle kan skifte redskaber

• Høj effektivitet - ingen spildtid
• Forbedret rentabilitet

• Knækstyret - stor manøvredygtighed og godt udsyn
• Fleksibel - løser opgaverne hurtigere
• Kompakt - kan arbejde på begrænset plads  

• Passer perfekt til maskinen
• Bevarer fleksibilitet og balance  

• Toppræstation opnås

• Lav partikel-emission

• Energi-effektiv og optimal brændstofsøkonomi
• Reduceret støjniveau

4 min.

Manøvredygtig

Stage V - for 
miljøets skyld



Park Ranger 2150 
+ kabine 

+ sneplov

Normalpris kr. 281.090

Park Ranger 2150
+ kabine + svingbar kost eller V-plov 
Normalpris kr. 294.940

Park Ranger 2150
+ kabine + salt- og grusspreder + svingbar kost eller V-plov 
Normalpris kr. 336.495

NU
KR. 236.000

SPAR KR. 58.940

NU
KR. 258.750

SPAR KR. 63.895

NU
KR. 225.500
SPAR KR. 55.590

Park Ranger 2150
+ kabine + salt- og grusspreder + sneplov

Normalpris kr. 322.645

NU
KR. 269.250

SPAR KR. 67.245

Svingbar kost
Normalpris kr. 34.635

NU
KR. 29.450
SPAR KR. 5.185

V-plov 
Normalpris kr. 34.635

NU
KR. 29.450
SPAR KR. 5.185

Bliv klar til vinteren
Få den ideelle kombination af maskine og skræddersyede 
redskaber med Park Ranger 2150. Nemt og hurtigt skift af 
redskaber. Den helt rigtige løsning til vintersæsonen. 

Og med en Stage V diesel-drevet motor gør du dit for at 
reducere emissioner. 

Lad os gøre vinteren grøn!

Sneslynge 
Normalpris kr. 38.100

NU
KR. 32.385
SPAR KR. 5.715
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