City Ranger 2260

Styrke og alsidighed
året rundt

Brugervenlig løsning til intensive udendørs
vedligeholdelsesopgaver - og skift af redskab på
kun 1 minut!

Stage V

En pålidelig partner
En redskabsbærer med en mission
Når du har ansvaret for udendørs vedligeholdelse, har
du brug for at have det bedste værktøj til din rådighed
- og ikke bare med hensyn til ydeevne. Du har brug for
redskabsbærere, som klarer arbejdet både smukt og
miljømæssigt forsvarligt, men som også leverer så
mange arbejdstimer som muligt hele året rundt og
udfører alle typer jobs perfekt hver eneste dag. Du har
også brug for maskiner, som leverer det bedste investeringsafkast, idet udstyr til udendørs vedligeholdelse
udgør en væsentlig post på budgettet.
Endelig skal du også sikre dig, at der bliver passet godt
på de folk, der udfører arbejdet derude. Derfor har du
brug for maskiner, som kan beskytte og hjælpe dem i
arbejdet med at holde parker, veje og andre udendørs
arealer rene og attraktive.
Det, du har brug for, er City Ranger 2260 fra Egholm.
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Med sin stærke benzinmotor og 4-hjulstræk klarer
City Ranger 2260 alle typer af rengøringsopgaver på alle årstider. En komplet serie af skræddersyede
redskaber af høj kvalitet sikrer perfekte resultater hele
året rundt. Du får maksimal fleksibilitet og effektivitet
med verdens hurtigste redskabsskift, en fantastisk
manøvredygtighed samt nem betjening og drift med
bedst mulig komfort for operatøren.
City Ranger 2260 er udviklet og bygget i Danmark, og
det er godt håndværk hele vejen igennem - skabt til at
få alle udendørsarealer til at fremstå fra deres bedste
side, uanset vejret eller årstiden.

Et miljø, der er værd at leve i
En fornuftig investering i attraktive omgivelser
Omdrejningspunktet for bylivet er de åbne områder,
hvor mennesker mødes eller blot passerer forbi parker, fortove, parkeringsarealer og veje. I dag er en by,
der er attraktiv at leve i, investere i og slå sig ned i, også
en ren by, som er godt vedligeholdt. Om vinteren er det
at rydde for sne og is en daglig udfordring, og resten
af året handler det om at holde affald, ukrudt og snavs
under kontrol. Det er det minimum, som folk forventer
af deres byer, og de kommunale myndigheder, ejendomsadministratorer og ejere af industrikomplekser
bliver konfronteret med den udfordring, det er at sørge
for rene og attraktive omgivelser året rundt - samtidig
med at budgetterne overholdes, vel at mærke.

Drevet af benzin
Med City Ranger 2260 bliver alt udendørs fejearbejde,
grøn vedligeholdelse og vinterbekæmpelse gjort lettere.
Du bliver i stand til at tage dig godt af både dine udendørsarealer og de mennesker, hvis opgave det er at
udføre arbejdet. Det, at City Ranger 2260 er benzindrevet, betyder, at du også vil kunne leve op til kravene
til NOx-reduktion i byen - noget, der vil blive tiltagende vigtigt i årene fremover.

Afkast år efter år
Og nu vi taler om årene, der kommer:
City Ranger 2260 er en solid investering, som du kan
regne med dag efter dag og år efter år. Din City Ranger
2260 er bygget af dygtige håndværkere og serviceres
af et internationalt netværk af specialister, og vi garanterer, at den kan levere det bedste investeringsafkast
og de laveste serviceomkostninger, du kan forestille
dig.

Navnet Egholm er din garanti for fremragende håndværk, perfekt renholdelse og
en velordnet og attraktiv by for alle, som
bruger den hver dag.

City Ranger 2260
Støj- og vibrationssvag og
dermed mere behagelig at bruge

Knækstyring

Stærk benzinmotor

Kvalitetshåndværk i alle detaljer

A-rammens monteringspunkt
muliggør hurtigt skift af redskaber

4-hjulstræk

Lavt fladetryk
pga. bred kontaktflade

18 specialredskaber (den komplette
liste kan findes på vores hjemmeside)

Lille vendediameter

Quick-shift
- redskabsskift på 1 minut
Takket være det unikke
Quick-shift kan redskabsskift klares på bare ét minut.
Frontredskabet samles
ganske enkelt op med
maskinen, håndtaget drejes,
og alle mekaniske, hydrauliske, elektriske og vandsystemer tilsluttes, og så er
det klar til start.
Det bliver ikke nemmere!

Et gennemtestet koncept
City Ranger 2260 er fleksibel, men den er også specialdesignet, så den passer til dine daglige opgaver. Med de
mange forskellige redskaber, der er tilgængelige, har du en
maskine, som udfører hver opgave perfekt uden at gå på
kompromis med kvalitet, fart eller det endelige resultat.
Køretøjets robuste A-ramme, som oprindeligt er udviklet
af Egholm, gør det muligt for operatøren at skifte redskab
uden brug af værktøj. Alle mekaniske og hydrauliske systemer samt vandsystemer og elektriske systemer forbindes
ved blot at dreje på et håndtag - og så er maskinen klar til

brug. Der er ingen spildtid på værkstedet - det bliver ikke
nemmere.
Stor manøvredygtighed og let betjening
Det kompakte design og den lette styring sikrer, at City
Ranger 2260 kan vende på en tallerken - i hvert fald
næsten. Med en indvendig vendediameter på kun 1200
mm kan City Ranger 2260 næsten sno sig om lygtepæle
og andre hindringer i bybilledet.

Dine direkte fordele:

• Lav startinvestering
•	Flere årlige arbejdstimer

= hurtigere investeringsafkast
•	Kun en maskine
= mindre oplæring af operatører
•	Mindre behov for opbevaringsplads

Tekniske specifikationer
mm

2500

Bredde

mm

1068

Højde med kabine / med ROPS

mm

1939 / 2060

Vægt med kabine / med ROPS 1)

kg

940 / 910

Nyttelast

kg

670 / 700

Bruttovægt køreklar (gennemsnitsvægt)

kg

1610

Vendediameter - udvendig

mm

3280

Vendediameter - indvendig

mm

1200

Motor: Kubota benzin WG-972-G-E4

hk / kW

4-hjulstræk
1)

6

Basismaskine

Længde

33 / 24
Standard

Inkluderer: 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.
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At blive klar
til hvad vinteren
bringer
Gå vinteren i møde - med ro i sindet
Når vinteren kommer med is og glatte overflader, klarer din
City Ranger 2260 alle udfordringerne. Ofte lader man sne
og is ligge for at fjerne det manuelt senere - men ikke når
du har City Ranger 2260 til din rådighed. Den er kompakt
og stærk og hjælper dig med at holde veje, stier, fortove og
parkeringspladser ryddede og sikre under alle vejrforhold.

Salt- og grusspreder
Salt- og grussprederen er tragtformet og presser således saltet, sandet eller gruset sammen under dets egen vægt. Selv fugtigt materiale vil flyde frit.
Arbejdsbredden kan øges op til 5 meter, hvis der er behov for dette - det er effektivt til isdækkede parkeringspladser.

Fra det bekvemme og godt beskyttede førerhus har operatøren frit udsyn og kan effektivt håndtere alle vintersæsonens udfordringer uden tunge løft.

To opgaver i én
Redskaberne foran kan arbejde sammen med salt- og
grussprederen, så du kan klar to jobs på én gang - og
dobbelt så effektivt.
Sikker manøvrering, selv på et glat underlag
Sikker kørsel på glat og ujævnt underlag er mulig takket
være 4-hjulstrækket, et lavt tyngdepunkt og en lang
akselafstand. City Ranger 2260 kører sikkert på underlaget uanset vejrforholdene.
Redskaber til vinteropgaver:

• Svingbar kost
• Sneslynge
• Sneplov
• V-plov
• Salt- og grusspreder
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Svingbar kost
Den svingbare kost er perfekt til vinterens
første sne. Den fjerner sneen fuldstændigt ned
til en dybde på 150 mm. Vinklen, rotationshastigheden og rotationsretningen kan justeres
fra førerhuset, så der opnås det bedst mulige
resultat. Det indbyggede støttestativ med
indbyggede hjul gør opbevaring nem.

V-plov
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.

Sneplov
Sneploven kan klare op til 350 mm tung sne.
Arbejdsbredden er mellem 1130 og 1300 mm,
alt afhængig af bladets hældningsvinkel. Den
maksimale hældning er 30° og justeres nemt
og bekvemt fra førerhuset.

Sneslynge
Sneslyngen giver ekstra muskler til snerydningen. Kombineret med City Ranger 2260’s
mange hestekræfter klarer den snemasser
i helt op til en meters højde, hvad end det er
let frostsne eller tung tøsne. Den er specielt
konstrueret til tunge opgaver og er særdeles
velegnet til de krævende skisportssteder.
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De grønne sæsoner
Grøn vedligeholdelse om foråret, sommeren og efteråret
Velplejede parker og grønne områder er et aktiv for alle,
som bor, arbejder eller er turister i din by. City Ranger
2260 er stærk, robust og monteret med professionelle
redskaber, og den er klar til at løse alle dine opgaver inden
for grøn vedligeholdelse.
Specialredskaber giver dig bedre resultater
Med de mange forskellige redskaber, der er tilgængelige,
har du en maskine, som udfører hver opgave perfekt uden
at gå på kompromis med kvalitet, fart eller det endelige
resultat. Ved at kombinere dette med den unikke etminuts-Quick-shift-funktion kan du ændre funktion på din
City Ranger 2260 uden at miste værdifuld arbejdstid.
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Undgå langsommeligt arbejde i usunde
arbejdsstillinger
Lange, høje og/eller brede hække kan være lidt
af et projekt at gå i krig med. Det er hårdt og
langsommeligt arbejde og kan være forbundet
med belastende arbejdsstillinger. Men ikke
når man har en hækkeklipper til hjælp. Den er
skabt til opgaven, og er især velegnet til thuja,
taks og hårde bøgehække.

Redskabsserien til grøn vedligeholdelse giver meget
forskelligartede funktionsmuligheder for blot en lille
investering.

• Rotor- og multiklippere m./u. opsamling
• Græsopsamler med ekstern sugeslange
(option)
• Hækkeklipper
• Hækketrimmer
• Ukrudtsbørste
• Slagleklipper / vertikalskærer
• Kantskærer
• Vipbar skovl
• Tipvogn
• Plastlad

Let transport af genstande
Plastladdet giver dig mulighed for at transportere mindre genstande bag på selve maskinen.

Lad den vipbare skovl bære læsset
Med en løftekapacitet på 125 kg kan den vipbare skovl mindske den belastning, gartnere
og naturplejepersonale oplever i deres arbejde
med sand, grus, kompost etc.

Rotor-/multiklipper m./u. opsamling - valget er dit
Rotorklipperen giver perfekte klipninger hele året rundt. Med 1200-klipperen bestemmer du, om den skal bruges til rotorklipper med eller uden en græsopsamler, eller som multiklipper (opsamlere og multisæt fås som ekstraudstyr). Til større klippekapaciteter fås også en 1500/1600-rotorklipper. Den har
også multi-optionen.

Smukke plæner
Med græsopsamleren sikrer du smukke
plæner. Opsamlingsslangen er placeret under
maskinen for at bevare den gode manøvredygtighed, også ved snævre passager.
Tippehøjden kan indstilles til op til 1860 mm.

En plæne med perfekt finish
Den hydrauliske kantskærer vedligeholder
plænens kanter effektivt uanset plænens form.
Hjørner og kurver klippes perfekt. Græssets
kant klippes først og efterbehandles derefter
- to opgaver udføres på samme tid.

Langt græs og mos har ikke en chance
Slagleklipperen klipper alt græs uanset højde
og drøjde. Udskiftning af slaglerne med vertikale knive konverterer den til en vertikalskærer,
som kan håndtere mos og ukrudt uden brug af
for pesticider. Et multifunktionelt og effektivt
redskab.
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Vedligeholdelse af
udendørsarealer
Feje-/sugeanlæg til City Ranger 2260
Helårsredskabet
Feje-/sugeanlægget er uundværligt i alle sæsoner. Den
forvandler din City Ranger 2260 til en alsidig maskine til
alle opgaver. Om foråret kan operatøren fjerne grus eller
snavs, som ligger tilbage efter vinteren, fra veje og stier.
Om sommeren holder maskinen udendørsarealerne fri for
dåser, papir, affald osv. Og om efteråret fjerner den snavs
og blade, som vinden har blæst omkring.
Professionel effektivitet
Feje-/sugeanlægget er effektivt overalt - på stier og
fortove, rabatter, indkørsler, udendørs og indendørs
parkeringsarealer osv. Feje-/sugeanlægget har en ekstern
sugeslange, en vandtank og en sugetank til det indsamlede affald. Den kan monteres med to, tre eller fire børster.
Med en høj sugeevne og lave udlednings- og støjniveauer

Snævre passager - intet problem
Fejning af smalle gangstier, cykelstier eller andre områder med
begrænset plads er intet problem for City Ranger 2260. Med sin
kompakthed og manøvredygtighed kan den nemt nå ind i selv de
snævreste passager.
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har du en topmoderne og miljøvenlig redskabsbærer, som
sikrer perfekt oprydning.
Støvkontrol med unikt filtersystem
Hver børste har sin egen vandsprøjte. Vandtanken (100 l)
er tilsluttet til sugetanken, som er udstyret med et
unikt selvrensende rotorfiltersystem. Filtret skaber en fin
vandsky i sugetanken, som får støvet til at forblive samlet. Dette mindsker risikoen for, at der ryger støvpartikler
tilbage i omgivelserne igen.
Feje-/sugeanlægget til City Ranger
2260 er certificeret med en 4-stjernet
bedømmelse ud fra den nye EUnitedcertificering for PM10 og PM2.5.

Ekstern sugeslange
Med den fem meter lange eksterne sugeslange får du stor mobilitet
og en fremragende sugeevne. Med den kan renholdelsesopgaver
rundt om parkskraldespande, bænke og andre forhindringer udføres
på ingen tid og med et godt resultat. Når den ikke er i brug, er den
diskret monteret på toppen af tanken.

Fejning under og rundt om forhindringer
Med den valgfrie tredje og fjerde børste kan City Ranger 2260 feje under og rundt om forhindringer som fx bænke. De hydrauliske sidebørster kan
vinkles, så de kan feje dybe rendestene, eller de kan placeres i forskellige højder til fejning af kantsten og trin. Børsterne styres parallelt og kan monteres
eller fjernes meget hurtigt.
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Vi passer godt på
operatøren
Hos Egholm tager vi operatørens arbejdsmiljø og
ergonomi alvorligt, og vi er konstant på udkig efter
forbedringer. Med opgraderingen til benzin er operatørens sæde og kørestilling ændret, så ergonomien
bliver bedre. Ændringerne omfatter:

Quick-shift

Redskabsskift
på 1 minut

1 minut

Førerhusets bagvæg er blevet flyttet
længere bagud, og det har gjort det muligt
at flytte førersædet 3 cm tilbage - hvilket
igen giver mere plads til operatøren.
Rattets samt sædets placering øger
førerens plads med 7 cm, hvilket giver
en følelse af et meget mere rummeligt
førerhus og mere komfort til operatøren.

Drevet af miljøet
Med en benzinmotor kan du overholde miljøkravene i de fleste byer. Du vil overholde alle
Stage V emissionsstandarderne, som bliver
implementeret over hele Europa i de
kommende år.

Rattets placering er blevet ændret, så
det er kommet 4 cm tættere på forruden,
hvilket giver operatøren bedre plads.

HC + NOx
-96%

En ny kørepedal giver også en bedre ergonomi.
Den gør, at foden og underbenets vinkler bliver bedre.

Adgang til alle områder:

Baglænskørsel er blevet integreret i pedalens fremad-

Med centerstyring har City Ranger 2260 en

bevægelse - alt, hvad operatøren behøver gøre, er at skubbe

utrolig lille indvendig vendediameter på kun

pedalen sidelæns til venstre, før han trykker den ned. Pedalen

1200 mm, hvilket betyder, at operatøren har

har et større bevægelsesspektrum, som gør det lettere at

adgang til områder med begrænset plads og

justere farten gnidningsfrit - både forlæns og baglæns.

4000

Flere end
City Rangers i drift verden over

120
cm
indvending

kan arbejde tæt på forhindringer. Basismaskinens vægt på kun 910 kg (med styrtbøjle)
betyder, at fladetrykket er lavt nok til at kunne
bruges på følsomme overflader som plæner og
fortove.

vendediameter

328 cm vendediameter - udvending
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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

Egholm A/S - 01.05.2022 - Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærere, som holder veje, parker og udendørsarealer 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.

