City Ranger 3500

Salt- och sandspridare
När vinterns isiga trottoarer ska hållas i schack, är salt- och sandspridaren det allra viktigaste redskapet för City
Ranger 3500: Med en plog monterad framtill och salt- och sandspridaren monterad bak blir City Ranger 3500
en mycket effektiv maskin för borttagning av snö och halkbekämpning och en mycket pålitlig maskin för säker
vintertrafik.
Spridningseffektivitet
Spridaren har en arbetshastighet på upp till 30 km/h och en effektiv spridningsbredd från 1,5 m upp till 8 m.
Det spridda materialet kan enkelt ses och hanteras från hytten så att så lite material som möjligt används.
Spridaren hanterar de flesta avisningsmaterial så att de sprids jämnt och enhetligt.
Rostfri hållbarhet
Salt- och sandspridaren är naturligtvis väl skyddad mot rost Vitala delar som spridarplatta, gallret och
bottenplattan under matarskruven är alla tillverkade av rostfritt stål. Tanken är belagd med en mycket
motståndskraftig ytbehandling av korrosionsklass C5, alla de ej belagda delarna har ett särskilt vaxskydd och
en presenningsgardin skyddar maskinen mot saltstänk.
Volym
Tanken har en extra stor volym på 800 liter tack vare en särskild utformning med raka och jämna sidor vilket ger
en mycket bredare botten. Ett särskilt matningssystem med omrörningsborstar i tankens övre del som riktar
materialet mot matarskruven i botten förhindrar klumpbildning och en tryckavlastande platta minskar slitage
och nötning på matarskruven.

 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
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Tekniska data

Salt- och sandspridare

4 070 mm

Dimensioner
Påmonterad:
Längd
Bredd
Höjd

4 070 mm
1 380 mm
1 890 mm

Förvaringsmått:
Längd
Bredd
Höjd med stativ

2 520 mm
1 960 mm
1 890 mm

1 380 mm

Särskilda egenskaper

• Sprider salt, kross, sand och stenflis
• Full hastighetsstyrd spridning
• Till- och frånkoppling och doseringsinställning från hytten
• S ärskilt matningssystem med omrörningsborstar i tankens övre del förhindrar blockering,

krossar klumpar och säkerställer precis och jämn spridning – säkerställer jämn tining av marken

• Tankvolym på 800 liter
• Driftshastighet på upp till 30 km/h, mycket effektiv

• Säkerhetsstopp till spridarskiva
• V itala delar som spridarplattan, gallret och bottenplattan under matarskruven är alla tillverkade
av rostfritt stål
• Belagd med en mycket kraftig ytbehandling – korrosionsklass C5
(blästring, zinkgrundfärg och tvåkomponent (2K) ytlack med UV-skydd)
• Specialvax på alla ej belagda ytor
• Tvådelat viklock för att hålla spridarmaterialet torrt (standard)
• Arbetsbelysning med ljusdioder är standard
• Levereras med ett stativ för montering/demontering av helt fylld tank (standard)
Stativet har hjul så att salt- och sandspridaren kan flyttas vid örvaring utan att lyftas

Tekniska data:
Vikt
Vikt – stativ
Volym
Lasthöjd
Spridningsbredd
Saltmängd per m2*
Sandmängd per m2*
Körhastighet
Körsträcka per fyllning

330 kg
60 kg
800 liter
1 890 mm
1,5–8 m
5-40 g
40-120 g
1–30 km/h
2,25–12 km

CE-certifierad enligt EU-direktiv

* Beroende av spridningsmaterial

Extra utrustning
Rostfri version där alla delar är rostfria
Givare för indikering av tom tank
Spridarsensor
Roterande varningsljus

Din Nilfisk Outdoor-återförsäljare

Nilfisk Outdoor Division, Nilfisk-Egholm A/S
Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig
T. +45 97 81 12 05 · F. +45 97 81 12 10 · www.nilfisk-outdoor.se · info@nilfisk-outdoor.com

Skaraborgs Trädgårdsmaskiner AB
Wennerbergsvägen 26
531 33 LIDKÖPING
0510 - 235 47
info@stgm.se

