
3 in 1 All Year
Operation

Cost Saving

Taken met betrekking tot groenvoorzieningen

Uw City Ranger kan worden uitgerust met een 
complete serie gereedschappen waarmee groen-
voorzieningen optimaal onderhouden en verzorgd 
kunnen worden. 
Het gereedschappenprogramma voor groen-
voorzieningen omvat:
• Cirkelmaaier • Mulchmaaier • Grasopvang  
• Kantensnijder • Klepelmaaier/Verticuteerder  
• Heggensnoeier • Kantelbare laadschop  
• Kip-aanhangwagen

Werkzaamheden in de winter

De City Ranger kan ook worden uitgerust met 
duurzame gereedschappen waarmee veeleisend 
winteronderhoud van buitengebieden moeiteloos 
kan worden uitgevoerd.
Gereedschappenprogramma voor  
de winter
• Rolbezem • Sneeuwschuif • Sneeuwploeg
• Sneeuwfrees • Zout- en zandstrooier

De City Ranger voor professioneel onderhoud van buitengebieden!

City Ranger 2250

www.outdoor.nilfisk.nl

Veeg- en zuigwerkzaamheden

De City Ranger 2250 kan worden uitgerust met 
een complete veeg-/zuigunit voor het professioneel 
schoonmaken van alle soorten buitengebieden.

Gereedschappen voor veeg- en zuigwerk-
zaamheden
• Veeg-/zuig unit - 2, 3 of 4 borstels 
• Uittrekbare zuigslang • Hogedruk reiniger 
• Onkruidborstel



3 in 1 All Year 
Operation

Cost Saving

De Nilfisk Outdoor Division introduceert met trots de 4-cilinder 
City Ranger 2250 met aanzienlijk stillere cabine en de slimme 
ECO functie. Kleine afmetingen - grote prestaties! De sterke 35 
pk motor met vierwielaandrijving kan vrijwel elk type onderhoud 
van de buitenruimte aan. Een compleet programma van op maat 
gemaakt gereedschap garandeert perfecte resultaten. Maximale 
veelzijdigheid en effectiviteit dankzij snel verwisselbaar gereed-
schap, scharnierende constructie en eenvoudige bediening met 
uitstekend bestuurderscomfort. Grondig geteste technologie 
voor het onderhoud van de buitenruimte, ontwikkeld, 
gefabriceerd, verkocht en onderhouden door de spe-
cialisten van Nilfisk Outdoor Organization, waar 
we allemaal ‘Rangers at heart’ zijn!

Flexibiliteit door scharnie-
rend stuurmechanisme
De scharnierende besturing maakt de machine 
uiterst flexibel: de City Ranger heeft een minimale 
draaicirkel en met zijn aantrekkelijke en compacte 
vormgeving kan hij ook op smalle paden worden 
gebruikt.

Ontworpen en gebouwd 
in Denemarken
De Nilfisk Outdoor Ranger en alle 
bijbehorende gereedschappen worden 
in Denemarken ontworpen en gebouwd 
door ervaren en deskundige vaklieden. Alle 
aspecten van het productieproces staan 
onder zorgvuldige controle.

Op maat gemaakte 
gereedschappen
Nilfisk Outdoor heeft al haar gereedschap-
pen speciaal ontworpen om perfect te 
passen bij de Ranger basismachine - voor 
optimale flexibiliteit, balans en prestaties 
van de machine.

Comfort voor de  
bestuurder
Nilfisk Outdoor besteedt veel aandacht 
aan ergonomische aspecten: alle bedien-
ingsfuncties en -hendels in de met airco 
uitgeruste cabine zijn makkelijk bereikbaar, 
voor optimaal comfort van de bestuurder. 

35 pk & 4-wiel aandrijving
Met zijn vierwielaandrijving en 35 pk sterke motor 
biedt de machine optimale wegligging en kracht 
in overvloed voor het probleemloos uitvoeren van 
zware taken als vegen en zuigen, onkruidbestrijd-
ing en gras maaien en opvangen, met volop 
werkende airconditioning.

Gereedschap wisselen in 
1 minuut
De City Ranger heeft het snelste gereedschap-
swisselsysteem ter wereld: alles gebeurt met een 
eenvoudige 'klik' van de snelkoppelingen: geen 
vergissingen mogelijk. U maakt de machine in een 
handomdraai gereed voor een nieuwe taak! 

Eenvoudige en makkelijke 
bediening
De Ranger is ontworpen voor eenvoudige bediening 
met minimaal gebruik van elektronica. De bestuur-
der bedient de Ranger met een joystick - geen 
speciale vaardigheden vereist. 

Eigenschap/voordelen
•  Scharnierende besturing - zeer wendbaar, 

met een prima overzicht vanuit de cabine
• Flexibiliteit - voert taken sneller uit
• Compact - kan in kleine ruimtes werken

Eigenschap/voordelen
• 35 pk - voor efficiënte werking 
•  Vierwielaandrijving - goede trekkracht en 

wegligging onder alle omstandigheden
• Klaart de klus in een handomdraai

Eigenschap/voordelen
•  Snelkoppeling - eenvoudig gereedschap 

wisselen
• Één bedieningshendel - iedereen kan het leren
• Hoge efficiëntie
• Hoog rendement van uw investering

Eigenschap/voordelen
• Minder elektronica - minder reparatietijd
• Joystick - eenvoudige en makkelijke bediening
•  Geen speciale vaardigheden vereist - iedereen 

kan het leren
• Eenvoudig te manoeuvreren - zeer efficiënt

Technische specificaties
Vierwielaandrijving
Scharnierend stuurmechanisme
Draaicirkel   1,6 m
Compacte opbouw  1 m breed
Snelheid  0-20 km/u
Aandrijving    hydrostatisch
Hydraulische capaciteit  tot 225 bar

Motor  Perkins diesel 404D-15
Motorvermogen  35 PK/26,5 kW
Cilinders    4
Koelsysteem    waterkoeling
Luchtfilter  droog element
Oplaadsysteem  VDC-generator
Accu  65 A

Ga voor meer technische informatie naar www.outdoor.nilfisk.nl - of 
neem contact op met uw Nilfisk Outdoor dealer.

Wij presenteren trots: de City Ranger 2250

Sterk, veelzijdig gereedschap voor onderhoud  
van de buitenruimte!



Gebruiksvriendelijk onderhoud van  
bebouwde gebieden, met een EU-
goedgekeurde gereedschapsdrager 

Voor maximale flexibiliteit en toegankelijkheid bij 
alle soorten taken
De City Ranger 2250 kan worden uitgerust met een complete veeg-/zuigunit voor het pro-
fessioneel en flexibel schoonmaken van allerlei buitengebieden, tot in de kleinste hoekjes. 
Ons gereedschappenprogramma voor veeg- en zuigwerkzaamheden omvat Veeg-/zuig unit 
met 2, 3 of 4 borstels • Uittrekbare zuigslang • Hogedruk reiniger • Onkruidborstel.
De veeg-/zuigunit is één van de meest onmisbare gereedschappen voor de City Ranger 2250: 
met dit gereedschap kan de basismachine het hele jaar door optimaal tot zijn recht komen. 
In het voorjaar kan pekel en vastgereden vuil van wegen en paden worden verwijderd. In het 
najaar kunnen losse bladeren en ander vuil worden verwijderd. In de zomer kan de machine 
worden gebruikt om buitengebieden vrij te houden van blikjes, papier en ander afval. 

Professioneel en efficiënt - én als milieuvriendelijk 
gekeurd
De indrukwekkende zuigkracht van de machine wordt gecombineerd met een  
PM10 certificaat, een laag uitstoot- en lawaainiveau en een in de hele EU geldige milieu-
goedkeuring. Voorbeeldige milieuvriendelijkheid en ongeëvenaard vermogen in een machine 
die perfecte schoonmaakresultaten biedt. Met de veeg-/zuigunit maakt u allerlei gebieden 
efficiënt schoon: wegen en paden, bermen, oprijlanen, parkeerterreinen en -garages etc. De 
machine kan tot in de kleinste hoekjes komen. De veeg-/zuigunit kan worden uitgerust met 
twee, drie of vier borstels, elk met een eigen watersproeier. Het programma omvat tevens een 
uittrekbare zuigslang met sproeier, een watertank en een opvangcontainer voor het opgezo-
gen afval. De afzonderlijke units zijn speciaal ontworpen om perfect samen te kunnen werken.

Stofbeheersing met een uniek filtersysteem
Iedere borstel heeft een eigen watersproeier. De watertank (100 l) is verbonden met de 
opvangcontainer die een uniek, zelfreinigend roterend filtersysteem heeft. De filter bindt 
ronddwarrelend stof aan water waardoor voorkomen wordt dat er stof uit de zijkanten van 
de container geblazen wordt. Het aan- en afkoppelen van de veeg-/zuigunit gaat snel en 
makkelijk dankzij de speciale, verrijdbare standaard. Met de vijf meter lange, uittrekbare 
zuigslang kan vuil worden weggezogen op plaatsen waar de machine niet bij kan. Als de 
slang niet wordt gebruikt, kan hij netjes worden weggeborgen op de container. De onkruid-

borstel is het perfecte, milieuvriendelijke gereedschap voor het onkruidvrij houden 
van buitengebieden als paden en bestratingen van grind, tegels of asfalt - zonder 

gebruik van pesticiden. Waar de City Ranger een bestrating heeft gepasseerd, is 
geen onkruid meer te zien. U moet het zien om het te geloven!

Professionele onderhoudscapacit-
eit met de City Ranger 2250

De City Ranger 2250 voldoet aan alle eisen die gemeentes stellen



Voor stadsparken, bermen, rotondes, plantsoenen etc.
De oersterke City Ranger staat klaar om alle verschillende 'groene klussen' te klaren. Met zijn 
35 pk motor en vierwielaandrijving voert hij iedere taak in een mum van tijd uit. De gereedsc-
hapsdrager heeft de snelste gereedschapswissels ter wereld - in minder dan een minuut. Met zijn 
scharnierende besturing is de Ranger enorm wendbaar en door het compacte design kan hij bijna 
overal bij komen. Het ‘groene’ Nilfisk Outdoor gereedschapsprogramma voor de City Ranger 2250 
omvat: 1200 mm / 1600 mm Cirkelmaaier en Mulchmaaier • Grasopvang • Kantensnijder  
• Klepelmaaier/Verticuteerder • Heggensnoeier • Kantelbare laadschop • Kip-aanhangwagen
Alle gereedschappen passen perfect op de City Ranger 2250 en de uitstekende balans en  
prestaties van de basismachine blijven volledig behouden.

Betere prestaties door op maat gemaakte gereed-
schappen
Er is geen speciaal gereedschap nodig om bv. de maaihoogte in te stellen. Met de 1200 
of de extra brede 1600 Cirkelmaaier/Mulchmaaier voorop bevestigd, is de basismachine 
enorm wendbaar - zelfs bij hoge snelheden en over oneffen terrein. De hoge, kiepbare  
grasopvang bestaat uit twee units: een cirkelmaaier om het gras te maaien en een 750 
liter opvangcontainer om het in op te slaan. Zelfs het dikste gras maakt geen schijn van 
kans tegen de klepelmaaier. Met een maaibreedte van 1.226 mm maait hij elk soort gras, 
hoe hoog en stug het ook is. Door de klepels te vervangen door verticale messen verandert 
u de klepelmaaier in een verticuteerder waarmee mos en onkruid kunnen worden best-
reden zonder gebruik van pesticiden. Een veelzijdig en efficiënt gereedschap.

Heggen snoeien, kanten snijden - en grote ladingen 
vervoeren
Met onze professionele gereedschappen voor heggen snoeien en gazonkanten snijden 
komen parken en groenstroken er perfect verzorgd uit te zien voor bezoekers en gebruikers. 
De kantelbare laadschop is een ergonomisch stuk gereedschap dat de gebruiker ervan veel 
zwaar werk uit handen kan nemen. Het stalen blad van het gereedschap is stevig en met 
een hefvermogen van 125 kg is dit een onmisbare hulp bij het verwijderen van sneeuw, etc. 
Dit is het gereedschap bij uitstek voor hoveniers en plantsoenendiensten die veel met zand, 
grind, aarde en stenen werken. Combineer hem met de kip-aanhangwagen om ook alle 
transportklussen moeiteloos te klaren. Al onze gereedschappen helpen de gebruiker snel 
en efficiënt te werken, met perfecte resultaten. Het ‘groene’ gereedschappenprogramma 
garandeert veelzijdige functionaliteit tegen een zeer schappelijke prijs.

Met de City Ranger 2250 gaat 
grasmaaien enorm snel

De City Ranger 2250 is de perfecte groene machine in iedere stad

Het gras is altijd groener waar een Ranger 
aan het werk is geweest  



Laat de winter maar komen - zonder zorgen
Geen zorgen meer over winterse sneeuw en gladheid - de City Ranger kan alle  
uitdagingen aan. Het gereedschappenprogramma voor de winter bestaat uit: 
Rolbezem • Sneeuwschuif • Sneeuwploeg • Sneeuwfrees • Zout- en zandstrooier. Bij 
het wisselen van gereedschap worden de hydraulische slangen met één hendelbeweging 
aangesloten! Alle voordelen van de basismachine blijven behouden als hij in combinatie 
met het speciale gereedschap wordt gebruikt. Voor het verwijderen van dikke, vastgereden 
sneeuwlagen is de sneeuwploeg met zijn V-vormige blad bij uitstek geschikt. De punt van 
de ‘V’ snijdt door dikke sneeuwkorsten héén en duwt ze naar weerskanten weg. Zelfs 
grote hoeveelheden sneeuw worden moeiteloos weggeschoven.

Speciaal gereedschap voor zware situaties
Barre weersomstandigheden stellen hoge eisen aan gereedschap, en hiermee is  
rekening gehouden bij het ontwerp van de Nilfisk Outdoor wintergereedschappen, die 
stuk voor stuk zijn ontworpen om efficiënt en optimaal te kunnen presteren. De  
rolbezem is enorm handig bij de eerste sneeuw van de winter: er kan tot 15 cm verse 
sneeuw mee worden weggeveegd - ook op oneffen terrein. Paden en wegen zijn in 
een mum van tijd schoon te maken. De sneeuwfrees geeft extra vermogen bij het 
verwijderen van losse sneeuw. In combinatie met de oersterke City Ranger 2250 kan dit 
gereedschap sneeuwlagen tot een meter dik aan. De sneeuwfrees is gebouwd voor het 
zwaardere werk en geschikt voor gebruik in bv. skigebieden.

Schuiven of vegen; pekelen of zand strooien -  
in één handeling
De sneeuwschuif wordt aan de voorzijde van de basismachine bevestigd en kan samen 
met de achterop bevestigde zout-/zandstrooier worden gebruikt. Hierdoor kunnen er twee 
taken tegelijk worden uitgevoerd, voor dubbel snel én efficient werken. De machine kan 
worden gebruikt op straten, paden, stoepen, parkeerterreinen, etc. De zout- en zand-
strooier is trechtervormig zodat het strooimateriaal door zijn eigen gewicht naar beneden 
glijdt. Zelfs nat strooimateriaal loopt vanzelf door de strooier. De strooibreedte van de 
zout- en zandstrooier kan worden vergroot tot vijf meter – ideaal voor werk op grote 
oppervlakken zoals parkeerterreinen. Dankzij de binnenin gemonteerde aan/uit schakelaar 
kan de bestuurder een pauze nemen zonder de cabine te verlaten. Vanuit de comfortabele 
bestuurdersstoel in de City Ranger heeft men goed uitzicht, om alle winterse  
werkzaamheden effectief te kunnen uitvoeren en overzien.

Veeg winterse problemen aan de 
kant met uw City Ranger 2250

City Ranger 2250 kan alle soorten sneeuw aan - van poeder tot paksneeuw

Winterse uitdagingen zijn geen probleem 
voor een goed uitgeruste City Ranger Wij presenteren trots: de City Ranger 2250



Doordachte oplossingen en betrouwbare 
kwaliteit zijn basiseigenschappen van de  
Nilfisk Outdoor Rangers

Efficiënte en professionele montage in de  
Nilfisk Outdoor fabriek

Milieuvriendelijk
Bij Nilfisk Outdoor leggen we de nadruk op de voortdurende verbetering van de milieu-
aspecten van onze producten. Dit betreft het minimaliseren van hinder voor de bestuurder 
en de omgeving - zoals lawaai, uitlaatgassen en andere negatieve aspecten - alsmede het 
voorkomen van stofontwikkeling door middel van effectieve filtersystemen, en het gebruik van 
correcte, in hoge mate herbruikbare materialen. 

Topkwaliteit
Bij Nilfisk Outdoor gaan we nooit compromissen aan op het gebied van technologie en 
productmaterialen. We streven altijd naar de hoogste kwaliteit en hebben een complete reeks 
best practice normen ingevoerd voor al onze productieprocessen - van het logistiekbeheer 
tot de montage en tests van onze machines - om de grootst mogelijke duurzaamheid en 
houdbaarheid van onze producten te garanderen. 

'One stop' concept leverancier
Als u voor een Nilfisk Outdoor Ranger kiest, kunt u er zeker van zijn dat we met alle aspecten 
van uw investering rekening hebben gehouden. Onze ontwerpers en werktuigkundigen 
bezitten een grondige kennis van alle onderdelen van de machines, en de op maat gemaakte 
gereedschappen voldoen aan dezelfde hoge eisen als die gelden voor de basismachines - voor 
optimaal rendement, zowel vandaag als in de toekomst. 

Leasingmogelijkheden
Om aan variërende behoeftes voor financiering van onze klanten te kunnen voldoen, is leasing 
nu ook een optie. Neem contact op met uw plaatselijke Nilfisk Outdoor dealer als u meer wilt 
weten over de voorwaarden en regels van onze lease contracten - en ontdek of leasing van 
een Ranger een goed alternatief voor u kan zijn.  

Uw Nilfisk Outdoor dealer

Nilfisk B.V.
Versterkerstraat 5 
NL-1322 AN Almere
T. +31 (0)36 5460700
info@nilfisk.nl
www.outdoor.nilfisk.nl


