
City Ranger 3500
Skurenhet
Skura staden, garagen mm. ren med skurenheten. Skurenheten används i kombination med City 
Ranger 3500 sopmaskinsskräpbehållaren och den har mycket stark sugeffekt även när den backas, 
vilket för den perfekt för att rengöra i hörn.

Skurenheten är effektivt på betongplattor, betong, trottoarer, epoxigolv, granit och stenläggningar. 
Tack vare oberoende fjädring och ett konstant marktryck på skrapan följer den marken perfekt, 
medan tre vridbara hjul säkerställer bästa rengöring när du passerar över trottoarkanter och 
ojämnheter.

Skurenheten använder en mild, 5-procentig rengöringslösning, och två olika rengöringslösningar 
kan användas eftersom det finns två kemi tankar. När skurenheten höjs eller maskinen inte rör sig 
stängs vattnet av efter 1,5 sekunder. När maskinen backas stängs vattnet av automatiskt.

Skydd med antistötsystem och sidokjolar
Ett antistötsystem i kopplingsramen skyddar både redskapet och maskinen vid en kollision – och 
sidokjolarna skyddar redskapet. Skurenhetens låga höjd ger en mycket bra förarvy och gör det 
möjligt att rengöra under bänkar och andra hinder.

 
Med City Ranger 3500 kan byten av redskap göras på mindre än 10 minuter, vilket är 
den kortaste tiden för redskapsbyte i denna maskinklass.
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Din Nilfisk Outdoor-återförsäljare

Tekniska data
Skurenhet

Dimensioner

Påmonterad:

Längd 5 500 mm
Bredd 1 630 mm
Höjd 1 890 mm

Förvaringsmått:

Längd 1 420 mm
Bredd 1 630 mm
Höjd 344 mm

Tekniska data:
Vikt 270 kg
Vikt med helt fylld tank 280 kg
Vinklingsvinkel 45°
Högsta vikt på varje borste 65 kg
Minsta vikt på varje borste 41 kg
Arbetsbredd           1 430 mm
Volym i tank för rengöringsmedel 10 l
Vattentankens volym 210 l
Antal borstar 3
Borstarnas varvtal 0–150 varv/minut
Vattenflöde 2 l/min.–7 l/min.
Körhastighet 4 km/h
Teoretisk prestanda 6 280 m2/h

CE-certifierad enligt EU-direktiv

Särskilda egenskaper

• Arbetsbredd 1 430 mm
• Stark sugeffekt, även vid backning – perfekt för rengöring av hörn
• Tre vridbara hjul upprätthåller konstant marktryck på skrapan
• En frontklaff med gångjärn för att minska slitage och för anpassning efter körriktningen
• Ett vinklingssystem gör det möjligt att skura ramper med maskinen
• Innovativ vattenhantering för låg vattenförbrukning: 

När maskinen inte rör sig minskas vattenflödet efter 1,5 sekunder 
Vattenflödet minskas när skuraggregatet höjs 
När maskinen backas stängs vattenflödet av

• Använder mild rengöringslösning. Rengöringsmedelsblandning kan ställas in från 1 till 5 %
• Två kemi tankar ger möjlighet att använda två olika kemikalier
• Du kan stänga av turbinen för att inaktivera sugfunktionen under gatuspolning, så att 
kemikalien hinner verka längre tid på smutsiga ytor
• Antistötsystem i kopplingsramen 
• Sidokjolar skyddar redskapet från kollision
• Rostskyddsbehandling: Inox, målning och galvanisering
•  Enkel förvaring: ett stativ med hjul skyddar borstarna och gör det lätt att flytta 

skuraggregaten vid förvaring
•  Enkelt underhåll: Redskapet lyfts enkelt upp när borstarna behöver bytas, de hydrauliska 

delarna nås genom att täckkåpan vinklas upp, och vid utbyte av gummi på slitdelarna krävs 
inga verktyg alls. Skurenhet utan elektroniska komponenter – kräver endast minimalt 
underhåll

• Skurenheten levereras med ett kit för justering av skrapans gummi
•  Skurenheten använder sopmaskinens sugtank till uppsamling. Samma behållare används 

för både sopning och skurning
• Standardborstar: MidLite Grit180 – medelhårda borsthår som skonar underlaget och står 
emot slitage

Extra utrustning

• Det finns två typer av borstar, med hårdare eller mjukare borststrån (tillval):
Prolene – mjuka borststrån – skonsamma på underlag som lätt repas
Magna Grit46 – hårda borststrån – används för tungt arbete

• Adapter för maskin som är avsedd för tre borstar

5 500 mm 1 630 mm
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