City Ranger 3500

Snöborste

Snöborsten är perfekt för de första lagren med ny snö. Den klarar att röja undan upp till 25–30 cm
och arbetar med en jämn hastighet på 15 km/h. Snöborsten monteras fram på basmaskinen,
och samtidigt kan salt- och sandspridare eller valsspridare monteras bak. Genom att låta de två
redskapen arbeta tillsammans på trottoarer, parkeringsplatser och andra belagda ytor, blir dessa
snöröjda och sedan saltade/sandade för fotgängarnas säkerhet i ett och samma arbetsmoment.
Det är hälften så mycket arbete och dubbel effektivitet, eftersom snöborsten är extremt grundlig
och effektiv. Den lämnar absolut ingen snö efter sig.
Robust konstruktion
Snöborsten är försedd med stabilisatorer vars höjd kan ställas in för att minska slitage och nötning
på borststråna. Snöborsten sitter på en kraftig ram, med ett flytläge – som gör att borsten
klarar rännstenar och andra hinder på vägen – som en inbyggd funktion i fästet. Borsten har
också ett integrerat stänkskydd för att hålla smutsen på marken och skydda omgivningarna mot
nedstänkning när den arbetar. Stödbalkarna på båda sidor underlättar vid förvaring.
 ed City Ranger 3500 kan byten av redskap göras på mindre än 10 minuter,
M
vilket är den kortaste tiden för redskapsbyte i denna maskinklass

www.nilfisk-outdoor.se

Tekniska data

Snöborste

5 130 mm

Dimensioner
Påmonterad:
Längd
Bredd
Höjd

5 130 mm
1 500 mm
1 890 mm

Förvaringsmått:
Längd
Bredd
Höjd

1 120 mm
1 500 mm
825 mm

1 500 mm

Särskilda egenskaper:
• Mycket effektiv mot nyfallen snö
• Klarar upp till 25–30 cm snö
• Arbetshastigheten är 15 km/h
• God sikt från förarplatsen
• Stödhjul med höjdinställning
• Inbyggt flytläge i ramfästet
• Inbyggt stänkskydd för att skydda omgivningarna är standard
• Stödbalkar på båda sidor, för att skydda borsten vid förvaring
• Integrerad hydraulmotor i borstens cylinder

Tekniska data:
Vikt
Arbetsbredd
Sopkapacitet
Borstcylinderns varvtal
Borstens diameter
Fritt utrymme under borsten
Körhastighet

200 kg
1 300 mm
6 500–19 500 m2/h
300 varv/minut
600 mm
200 mm
15 km/h

CE-certifierad enligt EU-direktiv

Tekniska tips
Snöborsten presterar bäst när borststråna precis berör ytan – vilket samtidigt sparar
energi och minimerar slitage och nötning
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