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Egholm lancerer fire vinteropgraderinger til effektiv redskabsbærer
Sidste år i december lancerede Egholm den nye City Ranger 3070 som nu følges op af fire effektive vinterredskaber - en svingbar kost, en sneplov, en V-plov og en salt- og grusspreder.

City Ranger 3070 er en stor, kompakt og multifunktionel redskabsbærer. Med en samlet vægt på 3 tons, en motorkapacitet på 67 hk og et nyt, innovativt fejesystem er maskinen blevet det foretrukne valg for mange aktører indenfor rengøring af bylandskabet.
Udover den banebrydende fejeteknologi kendetegnes City Ranger 3070 ved at have en 1 m3 tankkapacitet, stor
manøvredygtighed, optimal førerkomfort og Quick-shift, hvilket betyder, at der kan skiftes redskaber på mindre end
et minut.

Gå vinteren i møde - med ro i sindet
Dette efterår lancerer Egholm fire nye vinterredskaber til City Ranger 3070, der understreget den sande betydning af
multifunktionalitet. De nye tilføjelser - en svingbar kost, en sneplov, en V-plov og en salt- og grusspreder - vil gøre
det muligt for boligselskaber, entreprenører og kommuner at holde trafikken i gang og fodgængerområder sikre, når
sneen begynder at falde.

Et værktøj til enhver opgave
Den svingbare kost rydder let op til 250 mm let, blød sne, mens sneploven håndterer op til 400 mm tung sne. Når
endnu tungere og iset sne dækker jorden, er det med at have V-ploven ved hånden. Den bruger spidsen af V’et til at
skære gennem tung sne, der har dannet hård skorpe, adskille den og skubbe den ud til begge sider. Endelig er saltog grussprederen det perfekte match til de øvrige redskaber med en maksimumskapacitet på 600 l eller 950 kg alt
afhængigt af materialet.

Om Egholm:
Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærere, som holder veje, parker og udendørs arealer rene og indbydende hele året rundt. Egholm
maskiner fremstilles af håndværkere i Danmark og anvendes i byområder og parker over hele verden. Med specialværktøj, udviklet til netop deres maskiner, leverer
Egholm maskiner perfekte resultater uanset opgaven. Egholm A/S er en familieejet og familiedrevet virksomhed med dybe rødder i det vestlige Danmark.
For yderligere oplysninger om Egholm, besøg www.egholm.dk.
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