City Ranger 3500

Snöplog

Håll igång trafiken när snön börjar falla. Med snöplogen monterad på City Ranger 3500 får du en stark och
effektiv arbetshäst och en perfekt lösning för dina snöröjningsbehov. Snöplogen klarar upp till 45 cm tung snö.
Den är tillverkad av härdat stål och tack vare en neutral arbetsvinkel bibehåller den en stadig och kontrollerad
framdrivning även om bladet slår in i hög drivsnö.
Snöplogen kan användas tillsammans med salt- och sandspridare eller valsspridare, vilket gör att du kan
uträtta dubbelt så mycket på en gång – dvs. röja undan snön och salta eller sanda de isiga gatorna och
gångvägarna i samma arbetsmoment.
Rostskyddad hållbarhet
Snöplogen är tillverkad av kraftigt stål och är mycket väl skyddad mot korrosion. Den har en UV-skyddad
yta och dräneringshål som hjälper till att få bort tinande snö från bladet, och alla bultar och leder har
hållbara bronslager med smörjnipplar. Detta ger tillsammans en längre livslängd.
Manövrerbarhet
City Ranger 3500 med monterad snöplog är en kraftfull och en mycket lättmanövrerbar snöröjare med
midjestyrning. Den arbetar bra på trånga platser och tar bort snön alldeles intill staket och väggar.

 ed City Ranger 3500 kan byten av redskap göras på mindre än 10 minuter, vilket är
M
den kortaste tiden för redskapsbyte i denna maskinklass

www.nilfisk-outdoor.se

Tekniska data

Snöplog

5 020 mm

Dimensioner
Påmonterad:
Längd
Bredd
Höjd

5 020 mm
1 500 mm
1 890 mm

Förvaringsmått:
Längd
Bredd
Höjd

950 mm
1 500 mm
750 mm

1 500 mm

Särskilda egenskaper
• Arbetsbredd – rak 150 cm, vinklad 130 cm
• Hanterar snö som är upp till 45 cm djup
• 32° vinklat läge
• Konstruktionen medger röjning intill staket i vinklat läge
• Inställbar åt båda hållen
• Flytande läge i sidled
• Säkerhetssystem mot vältning
• Vändbar vulkaniserad skrapkant av gummi
• Gummihöjd 15 cm, tjocklek 3 cm, vulkaniserat gummi
• Bronslager med smörjnipplar
• Belagd med en mycket kraftig ytbehandling – korrosionsklass C5
(blästring, zinkgrundfärg och tvåkomponent (2K) ytlack med UV-skydd)
• Hål för dränering
• Stödbalk för enkel demontering och montering
• 3M-refl xband DIN30710
• Indikeringsflaggor med flexibla hållare

Tekniska data:
Vikt
Arbetsbedd, vinklad
Arbetshöjd upp till
Markfrigång
under skrapa
Markfrigång
under stödbalk
Körhastighet
Teoretisk prestanda

190 kg
1 300 mm
450 mm
320 mm
320 mm
15–20 km/h
22 500 m2/h

CE-certifierad enligt EU-direktiv

Tekniska specifikationer
Snöplogen har en neutral arbetsvinkel och en smidig och kontrollerad framdrivning även om
bladet slår in i hög drivsnö.
Skrapa Vulkaniserat gummi säkerställer smidig röjning, är skonsamt mot markytan, gör
snöröjningen så tyst som möjligt och håller plogen stadig vid högre hastigheter med god
röjningsprestanda som slutresultat.
Tillval
Tillval som positionslyktor, justerbara släpskor, stödhjul och skrapstål av hardox finns
tillgängliga.
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