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Hvad er det?En maskine med opvarmet
førerhus. Den kan tilsluttes en række
forskellige redskaber. Jeg bruger den til
fejning og snerydning, men man kan få
alt muligt ekstraudstyr til den.
Den kan blive til en plæneklipper eller en
hækkeklipper, og den kan få en skovl på.
Den kan også omdannes til en lille lad-
vogn. 

Hvad er det bedste ved den?Den er fiks
og kan næsten dreje om sin egen akse,
fordi den har knækstyring. Det gør den
vanvittigt manøvredygtig. Man kan sno
den mellem cykler, containere og legehus
og komme ind i hjørnerne. Man er jo
dovent anlagt, så det gælder om at kom-
me tæt på, så man ikke skal ud og bruge
skovlen. 

Hvordan gør du?Når jeg skal feje, sætter
jeg et aggregat med to koste foran, der
samler blade eller affald mod midten,
hvor det suges op gennem en slange, der
går til en lukket kasse bagpå. Når jeg
rydder sne, tager kostene sneen foran, og
jeg kan salte med saltladet bag vognen. 

Hvad kræver det at bruge den?Den har
fire-fem håndtag til at aktivere koste og
de andre ting. Man skal lige bruge ti
minutter for at finde ud af, hvordan de
virker. Så har den en bremse og en pedal
som styrer, om den skal køre forlæns eller
baglæns. H

det virker

Jonas Hartmann klarer det tunge arbejde med sin
manøvredygtige redskabsbærer.

Egholm 2100, knækstyret
redskabsbærer med kabine
£ 21 hk dieselmotor med 

3 cylindre
£ Længde: 2,215 m
£ Bredde: 1,015 m
£ Højde m. førerhus: 1,935 m
£ Max. akseltryk for og bag: 740 kg
£ Venderadius: 1,5 m. 

Ekstraudstyr
Plæneklipper, slagleklipper, 
vertikalskærer, hækkeklipper, 
skovl, sneslynge, tiplad.
Maskinen produceres ikke længere,
men er blevet afløst af Park Ranger
2150 og City Ranger 2200. 

[bag om ordet]
Slagleklipper – fungerer ved
hjælp af slagler, slagstænger, som
på en gammeldags plejl. Velegnet
til langt græs og ukrudt.

Kombimaskine 
til udearealet

Jonas Hartmann klarer det tunge arbejde med 
sin manøvredygtige redskabsbærer.

Hver månd viser et FOA-
medlem et arbejdsredskab,
som fungerer godt. 
Fordi det sparer tid, giver 
et kvalitetsløft eller løser 
et problem.

Dit værktøj
Har du et stykke værktøj,
du gerne vil vise til de 
øvrige medlemmer i 
teknik/service-sektoren,
så lad os endelig høre.
Send en mail til 
redaktionen@foa.dk.
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