
City Ranger 2250
Salt- och sandspridare
Vinterväder och isbelagd mark innebär saltning och sandning. Salt- och sandspridaren City Ranger 
2250 är perfekt för jobbet. Den har samma arbetsbredd som schaktbladet och snöborsten, så att du 
kan börja med att ta bort snön och sedan sprida saltet eller sanden. Salt- och sandspridarens arbetsbredd 
kan ökas upp till fem meter om det behövs, vilket är mycket effektivt vid arbete på parkeringsytor eller 
isbelagda områden.
 
Salt- och sandspridarens trattformade konstruktion gör att saltet, sanden eller gruset trycks  
ned av sin egen vikt. Även fuktigt material rinner fritt. Omröraren förhindrar klumpbildning och 
vibrationsplattan i botten fördelar materialet till spridarplattan så att korrekt spridningsbredd 
uppnås. I den senaste versionen av salt- och sandspridaren kan du optimera materialförbrukningen 
genom att justera omröraren och doseringen individuellt – till fördel för både miljön och 
driftkostnaderna. Materialmängden ställs in manuellt.    

Rostfri hållbarhet
Alla delar som kommer i kontakt med salt är rostfria. I den senaste versionen är samtliga delar 
rostfria och det finns en xtra tätning mellan maskinen och redskapet, så att maskinen och 
motorn skyddas mot salt och damm när du arbetar. 

Stor volym och låg lasthöjd gör det enkelt att hantera salt- och sandspridaren. En påfyllning räcker 
länge och start/stopp-funktionen säkerställer att spridning endast sker när maskinen är i rörelse. 

När du skiftar redskap, kopplar City Ranger 2250 till hydraulslangarna med ett 
enkelt handgrepp!
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2 690 mm 1 070 mm

Tekniska data
Salt- och sandspridare

Dimensioner

Påmonterad:

Längd 2 690 mm
Bredd 1 070 mm
Höjd 1 960 mm

Förvaringsmått:

Längd 1 250 mm
Bredd 880 mm
Höjd 1 290 mm

Tekniska data:
Vikt     70 kg
Vikt, ny version 91 kg
Vikt – stativ         31 kg
Volym 240 liter
Lasthöjd 1 290 mm
Spridningsbredd 1–5 m

CE-certifierad enligt EU-direktiv

Särskilda egenskaper

Spridningsbredden kan justeras från 1 m till 5 m. Den minsta bredden rekommenderas för 
trottoarer då intilliggande växtytor måste skyddas.

Alla delar som kommer i kontakt med salt eller sand är rostfria och av ett syntetiskt material  
eller rostfritt stål.

Omröraren förhindrar blockering, krossar klumpar och säkerställer precis och jämn spridning – 
vilket också ger jämn tining av marken. De robusta omrörarfing arna är av Hardox.

Nu finns det en y och fullständigt rostfri version av salt- och sandspridaren. Gallret, omröraren 
och även ramen är av rostfritt stål. Den nya versionen är dessutom utrustad med extra tätningar 
som skyddar maskinen och motorn mot salt och damm medan arbete pågår.

I den nya versionen kan omröraren och spridarplattan regleras oberoende av varandra, vilket ger 
möjlighet att finjus era spridningsmönstret.

Ovanpå behållaren finns ut ymme för fler salt- eller sandsäc ar, så att du kan fylla på 
spridningsmaterial direkt på plats. 

Att ansluta och demontera redskap går lätt och snabbt – du behöver inte ta hjälp av någon och 
inga verktyg behövs.

Salt- och sandspridaren levereras som standard med ett stativ för anslutning och demontering av 
redskap. Stativet är försett med hjul, så att salt- och sandspridaren enkelt kan flyttas till örrådet 
utan tunga lyft.

Extra utrustning

Presenning

Start/stopp-funktion 
Start/stopp-funktionen säkerställer att spridningen följer maskinens rörelse. Spridningen stoppas 
omedelbart när fordonet stannar.
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