
City Ranger 3070

Vinter- 
redskaber

Fakta og tekniske data på svingbar kost, sneplov, 
V-plov og salt- og grusspreder til City Ranger 3070

Nyhed
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Brug din City Ranger 3070 til at holde trafikken i gang og
fodgængerzonerne sikre, når sneen begynder at falde.

Den robuste vinterløsning
Adskillige aspekter ved City Ranger 3070 bidrager til at
gøre den til den perfekte vintermaskine.
• Højeffektiv motor med 67 HK
• Konstant 4-hjulstræk 
• Dedikerede redskaber

Højeffektive vinterredskaber
City Ranger 3070 er den perfekte vinterløsning for bolig- 
selskaber samt mindre og større servicevirksomheder og
kommuner. De dedikerede redskaber er meget effektive,
og med sit lave støjniveau kan maskinen uden problemer
anvendes i boligkvarterer.

Vinterredskaber:

• Svingbar kost
• Sneplov
• V-plov
• Salt- og grusspreder

Den svingbare kost fjerner nemt de første snelag, op til 
250 mm. Når redskabet er indstillet til den maksimale 
drejevinkel på 25°, er arbejdsbredden 1320 mm. Med lige 
kost er den 1460 mm. Børsterne kan også rotere i modsat 
retning.

Sneploven kan klare op til 400 mm tung sne. Arbejds- 
bredden er mellem 1360 og 1500 mm, afhængigt af red-
skabets vinkling. Den maksimale vinkling er 25°, og den 
kan justeres direkte fra førerkabinen.

Når jorden er dækket af tung og iset sne, har man brug for 
at have V-ploven lige ved hånden. Den bruger spidsen af 
V’et til at skære gennem tung sne, der har dannet hårde 
skorper. V-ploven adskiller sneen og skubber den til begge 
sider. Selv store mængder sne fjernes let.

Salt- og grussprederen er det perfekte match til front- 
redskabet. Den har en maks. kapacitet på 600 l eller 950 
kg, afhængigt af materialet. Spredebredden kan justeres 
imellem 1500 og 6000 mm.

Den svingbare kost, sneploven eller V-ploven kan kombi-
neres med salt- og grussprederen og dermed udføre to op-
gaver samtidig - dvs. både snerydning og salt-/grusspred-
ning på isglatte veje og stier - alt sammen i én og samme
arbejdsgang.

Og som det er tilfældet med de øvrige redskaber, kan 
vinterredskaberne også udskiftes på under et minut - dette 
gælder også salt- og grussprederen! Salt- og grussprede-
ren kan nemt af-/påmonteres med stativet (ekstraudstyr) 
eller en gaffeltruck. Den svingbare kost har desuden inte-
grerede støtteben.

Maling af høj kvalitet
Egholm vinterredskaber er godt beskyttet mod vinter- 
miljøet. De viser stor holdbarhed efter mange timers test 
med saltspray. Malingen sikrer redskaberne høj kvalitet 
med god modstand og lang levetid.

Rustbeskyttelse
Vi anbefaler, at tilvælge køb af rustbeskyttelse til både 
maskine og redskaber, hvis materiellet bruges i vinter-
sæsonen.

Gå vinteren i møde - med ro i sindet

Effektiv vinter- 
vedligeholdelse
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4630 mm1520 mm

2000 m
m

2210 m
m

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Standardudstyr:

Støtteben Støttebenene er indbygget i den svingbare kost, så 
kosten nemt kan afmonteres og opmagasineres. 
Støttebenene beskytter også kosten ved opbevaring.

Vægtoverførings- 
system - kostetryk

Ved at aktivere den hydrauliske vægtoverførsel sikres 
det, at kosten følger underlaget. Kostetrykket kan 
desuden kontrolleres af operatøren fra betjeningspane-
let i førerkabinen. Da kostetrykket nemt kan tilpasses 
det aktuelle behov, kan operatøren hele tiden anvende 
det lavest påkrævede kostetryk, så børsternes levetid 
forøges. Systemet forbedrer ydeevnen og reducerer 
driftsudgifterne.

Pendlende svingbar 
kost

Den svingbare kost er udstyret med et pendle system, 
der får den til at følge terrænet perfekt.

Trapez ophæng Trapez drejeophæng betyder, at kosten altid fejer fri 
foran maskinens hjul uanset vinklen. Den svingbare 
kost drejer automatisk sammen med redskabs- 
bæreren, så den altid fejer foran hjulene.

Reverseringsfunktion Med reverseringsfunktionen kan operatøren ændre 
kostens rotationsretning og dermed feje materiale 
baglæns ud af snævre steder, parkeringspladser m.m., 
hvilket sikrer et godt resultat.

Justerbar hastighed Rotationshastigheden kan let justeres fra kabinen, så 
det altid passer til fejebehovet.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Ekstra stor skærm Maskinen kan udstyres med en ekstra stor skærm for at 
forhindre, at sne hvirvles op foran forruden. I sommer-
månederne gør skærmen det desuden nemmere at 
styre retningen for det fejede sand og grus. Skærmen 
kan også monteres på eksisterende svingbare koste.

Græsdæk (off-road) 1) Selvom de kaldes græsdæk, er der også tale om frem- 
ragende vinterdæk. Trådene i dækkets mønster er 
designet til at skabe modstand mellem dækkene og de 
snedækkede overflader. Dette giver et godt vejgreb ved 
kørsel i sne.

Vinterdæk (15”) med 
snekæder 1)

Kan være nyttige på snedækkede veje, stejle skrå- 
ninger og tilisede overflader. Snekæderne giver et 
bedre vejgreb og øger operationernes effektivitet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner
Længde mm 4630
Bredde mm 1520
Højde / med rotorblink mm 2000 / 2210

Opbevaringsmål
Længde med støtteben mm 1100
Bredde mm 1520
Højde med støtteben mm 750

Vægt  
Vægt (svingbar kost) kg 145

Ydeevne
Arbejdsbredde - lige mm 1460
Arbejdsbredde - skråtstillet 25° mm 1320
Frihøjde under kost mm 340
Børste, diameter Ø mm 600
Arbejdshastighed (anbefalet) km/t 1-15
Fejekapacitet, teoretisk m2/t 21900
Håndtering af snedybder op til mm 250
Børstemotor, hastighed rpm 0-250
Drejevinkel 25°

CE godkendt iht. EU direktiv
1) Typegodkendelsen af maskinen omfatter ikke græsdæk og 15’’ vinterdæk med snekæder.

Svingbar kost
- City Ranger 3070
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4257 mm1500 mm

2000 m
m

2210 m
m

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Tekniske specifikationer

Dimensioner
Længde mm 4257
Bredde mm 1500
Højde / med rotorblink mm 2000 / 2210

Opbevaringsmål
Længde mm 700
Bredde mm 1500
Højde mm 650

Vægt  
Vægt (sneplov) kg 183

Ydeevne
Arbejdsbredde - vinklet mm 1360
Arbejdsbredde - lige mm 1500
Frihøjde under skæret mm 390
Arbejdshastighed km/t 1-30
Håndtering af snedybder op til mm 400
Drejevinkel 25°
Kapacitet, teoretisk m2/t 40800

CE godkendt iht. EU direktiv
1) Typegodkendelsen af maskinen omfatter ikke græsdæk og 15’’ vinterdæk med snekæder.

Sneplov
- City Ranger 3070

Standardudstyr:

Hydraulisk vinkel-
justering

Sneplovens vinkel kan justeres hydraulisk fra kabinen, 
hvilket gør det let for operatøren at justere alt efter 
behov.

Sikkerhedstipfunktion Ved betjening i dyb sne er der risiko for at støde ind 
i forhindringer. Tipfunktionen reducerer risikoen for 
skader på såvel sneplov som på omgivelser.

Justerbar 
vægtoverføring

Den automatiske vægtoverføring gør også sneploven 
velegnet til grusstier.

Slæbesko De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret 
følger variationer i underlaget.

Vulkollan-skær Gummiskæret er godt til belægning, som kræver en 
ekstra skånsom behandling. Skæret kan vendes og 
bruges på begge sider, hvilket giver en dobbelt så lang 
levetid. Sneploven kan udstyres med enten vulkanise-
ret gummi eller stålskær.

Stålskær Skæret kan vendes og bruges på begge sider, hvilket 
giver en dobbelt så lang levetid. Sneploven kan ud- 
styres med enten stålskær eller vulkaniseret gummi.

Advarselsreflekser Reflekser, der markerer sneplovens kanter, øger sikker-
heden for både sneplov og omgivelser.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Advarselsflag Flag, der markerer sneplovens kanter, tillader en præ-
cis positionering og øger sikkerheden for både sneplov 
og omgivelser (inkl. fleksibel stang).

Markeringslygter Markeringslygterne øger sneplovens synlighed. 

Støttehjul Designet til brug ved højere hastigheder. Betjeningen 
er mere støjsvag end med slæbeskoene, og de har en 
større slidstyrke, så udgifterne reduceres.

Græsdæk (off-road) 1) Selvom de kaldes græsdæk, er der også tale om frem- 
ragende vinterdæk. Trådene i dækkets mønster er 
designet til at skabe modstand mellem dækkene og de 
snedækkede overflader. Dette giver et godt vejgreb ved 
kørsel i sne.

Vinterdæk (15”) med 
snekæder 1)

Kan være nyttige på snedækkede veje, stejle skrå- 
ninger og tilisede overflader. Snekæderne giver et 
bedre vejgreb og øger operationernes effektivitet.
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4227 mm1600 mm

2000 m
m

2210 m
m

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Tekniske specifikationer

Dimensioner
Længde mm 4227
Bredde (lige) mm 1600
Højde / med rotorblink mm 2000 / 2210

Opbevaringsmål
Længde mm 600
Bredde mm 1600
Højde mm 810

Vægt  
Vægt (V-plov) kg 236

Ydeevne
Arbejdsbredde - vinklet mm 1380-1600
Arbejdsbredde - 30°, Y- & V-form mm 1380
Arbejdsbredde - lige mm 1600
Frihøjde under skæret mm 350
Arbejdshastighed km/t 1-30
Håndtering af snedybder op til mm 450
Drejevinkel 30°
Kapacitet, teoretisk m2/t 41400

CE godkendt iht. EU direktiv
1) Typegodkendelsen af maskinen omfatter ikke græsdæk og 15’’ vinterdæk med snekæder.

V-plov
- City Ranger 3070

Standardudstyr:

Hydraulisk vinkel-
justering

Hver side/blad kan justeres hydraulisk inde fra kabinen, 
hvilket gør det let for operatøren at justere alt efter 
behov.

Sikkerhedstipfunktion Ved betjening i dyb sne er der risiko for at støde ind i 
forhindringer. Sikkerhedstipfunktionen af den nederste 
del af V-ploven reducerer risikoen for skader på såvel 
V-plov som på omgivelser.

Justerbar 
vægtoverføring

Den automatiske vægtoverføring gør også V-ploven 
velegnet til grusstier.

Slæbesko De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret 
følger variationer i underlaget.

Vulkollan-skær Gummiskæret er godt til belægning, som kræver en 
ekstra skånsom behandling. Skæret kan vendes og 
bruges på begge sider, hvilket giver en dobbelt så lang 
levetid. V-ploven kan udstyres med enten vulkaniseret 
gummi eller stålskær. 

Stålskær Skæret kan vendes og bruges på begge sider, hvilket 
giver en dobbelt så lang levetid. V-ploven kan udstyres 
med enten stålskær eller vulkaniseret gummi.

Advarselsreflekser Reflekser, der markerer sneplovens kanter, øger sikker-
heden for både sneplov og omgivelser.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Advarselsflag Advarselsflag, der markerer V-plovens kanter, tillader 
en præcis positionering og øger sikkerheden for både 
V-plov og omgivelser (inkl. fleksibel stang).

Markeringslygter Markeringslygterne øger V-plovens synlighed. 

Støttehjul Designet til brug ved højere hastigheder. Betjeningen 
er mere støjsvag end med slæbeskoene, og de har en 
større slidstyrke, så udgifterne reduceres.

Græsdæk (off-road) 1) Selvom de kaldes græsdæk, er der også tale om frem- 
ragende vinterdæk. Trådene i dækkets mønster er 
designet til at skabe modstand mellem dækkene og de 
snedækkede overflader. Dette giver et godt vejgreb ved 
kørsel i sne.

Vinterdæk (15”) med 
snekæder 1)

Kan være nyttige på snedækkede veje, stejle skrå- 
ninger og tilisede overflader. Snekæderne giver et 
bedre vejgreb og øger operationernes effektivitet.
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4305 mm1200 mm

2000 m
m

2210 m
m

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Standardudstyr:

Start/stop funktion Start/stop funktionen sikrer, at spredningen følger
maskinens bevægelse. Al spredning stopper, når maski-
nen holder stille.

Dækpresenning En foldbar presenning holder materialet tørt og er 
samtidig med til at sikre en præcis fordeling af 
spredematerialet.

Sikkerhedsgitter Et net, der kan lægges hen over sprederen for at 
forhindre, at man kan få hænderne ind i f.eks. snegle- 
boret, hvilket nedbringer risikoen for skader. Gitteret 
er udstyret med en lukkeanordning, der gør det nemt 
at fjerne, hvis man vil have adgang til snegleboret. 

Huller til gaffeltruck Sprederen er udstyret med to huller for neden, der 
understøtter brug af gaffeltruck eller lignende. 
Sprederen kan derfor nemt løftes op på en hylde eller 
lignende for opbevaring.

Omrører Omrøreren forebygger blokeringer, knuser klumper og 
sikrer præcis og ensartet spredning - og derved en ens-
artet tøning af underlaget. Omrøreren er udført i hærdet 
Hardox stål og dermed meget robust.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Stativ Et stativ til af-/påmontering af salt- og grussprederen. 
Stativet har hjul, som gør det let at flytte sprederen 
i forbindelse med opbevaring og uden tunge løft for 
brugeren. Stativet er det samme som anvendes til 
feje-/sugeanlægget - kræver kun brug af medfølgende 
adaptor. Har du et stativ i forvejen, kan adaptor tilkøbes 
særskilt.  

Stige Gør det nemt at inspicere sprederen.

Blitz-lys Blitz-lys på salt- og grussprederen fungerer som en 
ekstra sikkerhedsfunktion.

Arbejdslys, bag Operatøren kan inspicere og justere spredeskiven ved 
arbejde i mørke.

Skærm til vakuumsalt Skærmen sikrer, at små materialer såsom vakuumsalt 
ikke blot løber ud af sprederen, så man undgår spild 
og øger driftseffektiviteten.

Græsdæk (off-road) 2) Selvom de kaldes græsdæk, er der også tale om frem- 
ragende vinterdæk. Trådene i dækkets mønster er 
designet til at skabe modstand mellem dækkene og de 
snedækkede overflader. Dette giver et godt vejgreb ved 
kørsel i sne.

Vinterdæk (15”) med 
snekæder 2)

Kan være nyttige på snedækkede veje, stejle skrå- 
ninger og tilisede overflader. Snekæderne giver et 
bedre vejgreb og øger operationernes effektivitet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner
Længde mm 4305
Bredde mm 1200
Højde / med rotorblink mm 2000 / 2210

Opbevaringsmål
Længde med / uden stativ mm 2444 / 2400
Bredde mm 1115 
Højde med / uden stativ mm 2012 / 1505

 
Vægte
Vægt (spreder) kg 250
Max. nyttelast (spreder) 1) kg 950

Spreder
Volumen l 600 
Læssehøjde mm 1850

Ydeevne
Spredebredde mm 1500-6000
Arbejdshastighed km/t 1-30

CE godkendt iht. EU direktiv
1) Uden redskab monteret på A-ramme.
2) Typegodkendelsen af maskinen omfatter ikke græsdæk og 15’’ vinterdæk med snekæder.

Salt- og grusspreder
- City Ranger 3070
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Noter
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Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærere, som holder veje, parker og udendørs-
arealer rene og indbydende hele året rundt. Vi leverer kvalitetsmaskiner og funktionelle redskaber til 
mennesker, som dagligt laver et ærligt stykke arbejde med at holde vores byer rene, velholdte og 
indbydende. Med specialværktøj, som er udviklet til maskinerne, leverer Egholm maskiner perfekte 
resultater uanset hvilken opgave, der er tale om. Egholm maskiner er fremstillet af håndværkere i 
Danmark og anvendes i byer og parker i hele verden.

Egholm redskabsbærere er udviklet af mennesker, som brænder for teknologi og innovation. Vi lytter 
til de mennesker, som kører, anvender og servicerer maskiner fra Egholm, for de er de rigtige eksperter. 
Det er vores mission at designe, fremstille og markedsføre redskabsbærere, som giver perfekte
resultater i den virkelige verden. Egholm maskiner er ærlige maskiner - ikke kun fordi de giver komfort, 
sikkerhed og solide slutresultater. De er også en sund investering i mange år fremover, og de giver et 
enestående investeringsafkast.

Vi vil gerne have, at du på alle mulige måder tænker på os som din partner. Og vi insisterer altid på 
pålidelighed, tillid og ærlighed i vores partnerskab med dig og med vores netværk af forhandlere og 
servicepartnere. Vi er ukomplicerede og direkte i vores kommunikation og i vores samarbejde med alle 
parter. Det er troen på hårdt arbejde og uviljen til at gå på kompromis, der hjælper os med at levere den 
kvalitet, vi er kendt for. Og vi tror på, at det også afspejles i de maskiner, vi fremstiller til dig.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Danmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.dk - info@egholm.dk


