1939 mm
2060 mm

Feje-/sugeanlæg
- City Ranger 2260
1200 / 2100 mm

Standardudstyr:
Sugetank

Forkosteenhed

2820 / 3400 mm

Tekniske specifikationer
Som standard er sugetanken monteret med et
rotationsfiltersystem og en rentvandstank med en
kapacitet på 100 l.
Består som standard af to forkoste hver forsynet med
en vanddyse samt et sugemundstykke. Det nyudviklede sugemundstykke er konstrueret med færre
mekaniske dele for lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Nyt lukkesystem sikrer maksimalt
vakuum og minimerer risiko for tilstopning.

Dimensioner
Længde

mm

Bredde

mm

2820
1200

Højde med kabine / med styrtbøjle (ROPS)

mm

1939 / 2060

Længde med 3. og 4. kost

mm

3400

Bredde med 3. og 4. kost

mm

2100

Opbevaringsmål

Næsehjul

Til justering af kostenes højde.

Længde

mm

900

Tankstativ

Stativet til af-/påmontering og opbevaring af sugetanken gør det muligt at af-/påmontere sugetanken
på bare 1 minut, hvilket understøtter maskinens
multifunktionalitet.

Bredde

mm

1100

Højde

mm

600

Vandmåler / indikator

Ekstern sugeslange

Der er en vandmåler på siden af sugetanken og en
vandindikator i kabinen. De sikrer et godt overblik over
dit vandforbrug og kapacitet.
Den eksterne sugeslange er praktisk til områder, som
ikke kan nås af feje-/sugeenheden. Med let adgang,
stor mobilitet og fremragende sugeevne kan rengøring
rundt om skraldespande, bænke, trapper, træer og
andre forhindringer hurtigt klares - og det med et godt
resultat. Specifikationer: 5 m x Ø150 mm.

Ekstraudstyr (tilbehør):
3. og/eller 4. kost

Højtryksrenser

Sugemundstykke med
centerbørste

Feje-/sugeenheden kan udstyres med 2-4 koste - to
forkoste er standard og de to sidekoste er ekstraudstyr. Hver kost er forsynet med sin egen dyse til at
forebygge at støv spreder sig under arbejdet.
Forkostene er højdejusterbare via et næsehjul.
En lang og fleksibel højtryksslange og dyserør gør det
nemmere at rengøre statuer, papirkurve, bænke og
andet parkudstyr. Dyserøret er ergonomisk, og vandmængden kan justeres for at spare vand.
Specifikationer: 6 m slange, 100 bar og 6,5 l/min.
Som alternativ til det nyudviklede sugemundstykke er
det muligt at købe et feje-/sugeanlæg med Egholm’s
hidtidige sugemundstykke med centerbørste.

Vægte
Vægt med kabine 1)

kg

1205

Nyttelast med kabine

kg

405

Vægt - sugetank

kg

179

Vægt - forkoste, 2 koste

kg

79

Vægt - 3. eller 4. kost

kg

22

Sugetank
Sugetank nettovolumen (EN 15429-1)

l

450

Sugetank bruttovolumen

l

546

Sugetank max. belastning

kg

Tiphøjde over køreflade

mm

Rentvandstank

l

300
1300
100

Fejesystem & ydeevne
Arbejdsbredde - 2 koste

mm

1200

Arbejdsbredde op til - 3. / 4. kost

mm

1650 / 2100

Vendediameter - 2 koste og sugetank (udvendig) (EN 15429-1)

mm

3520

Børstemotor, hastighed

rpm

0-100

Børste, diameter Ø

mm

570

Sugeslange, diameter Ø

mm

150

Frihøjde under sugemundstykke

mm

55

Frihøjde under kostene

mm

140

Støjniveau - udenfor LwA (2000/14/EC)

dB(A)

Støvniveauer: EUnited PM10 og PM2.5
CE godkendt iht. EU direktiv
1)

inkluderer: sugetank, 2 koste, 75 kg chauffør og 90% brændstofkapacitet

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