1939 mm
2060 mm

Græsopsamler
- City Ranger 2260
1285 mm

Standardudstyr:
Tankstativ

3230 mm

Tekniske specifikationer
Det medfølgende stativ tillader enkelt og hurtig af- og
påmontering af tanken. Stativet anvendes også til
opbevaring af tanken.

Dimensioner
Længde (med rotorklipper 1200)

mm

Bredde (med rotorklipper 1200)

mm

1285

Nem tømning af tanken uden nedstigning fra førersædet. Hydraulisk tip-funktion via joystick og automatisk
oplukkelig bagklap.

Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS)

mm

1939 / 2060

Højde med løvsugeslange

mm

2150

Trinløst tip fra 575 til 1860 mm betyder, at græsopsamlingstanken kan tippe direkte i containere inden for dette
højdeinterval.

Opbevaringsmål
Længde

mm

1700

Bredde

mm

940

Ekstraudstyr (tilbehør):

Højde med / uden løvsugeslange

mm

2150 / 1950

Løvsugeslange

Vægte
Vægt med kabine / styrtbøjle (ROPS) 1)

kg

1242 / 1212

Nyttelast med kabine / styrtbøjle (ROPS)

kg

368 / 398

Vægt (græsopsamler)

kg

202

Vægt (tankstativ)

kg

31

Hydraulisk tømningsfunktion

Græsfilter (10 mm)

Du kan også løse løvopgaver med din græsopsamler.
Udstyr blot græsopsamlingstanken med den eksterne
løvsugeslange, og du kan suge løv op på steder, hvor
klipperen ikke kan arbejde - i op til 6 m rækkevidde.
Løvsugeslangen er en letvægter, der ligger suget sammen til næsten ingenting oven på græsopsamlingstanken, når den ikke er i brug.
Græsopsamlingstanken leveres som standard med
et 5 mm græsfilter til minimering af støvudslippet ved
arbejdet med tørt græs. Et 10 mm græsfilter forøger
luftflow og sugeevne og er specielt fordelagtigt ved
fugtigt og tungt græs.

Græsopsamlingstank

Plastplade

Multiklipper- og rotorklipper kits

3230

Græsopsamlingstank, volumen

l

750

Græsopsamlingstank, max. belastning

kg

300

Tiphøjde over køreflade

mm

575

Benyttes ved meget fugtigt og klistret græs. Plastpladen tilføjes inde i græsopsamlingstanken og beskytter
græsfilteret imod tilstopning.

Tiphøjde over køreflade, justerbar op til

mm

1860

Du kan hurtigt ombygge opsamlerens klipper til en
multiklipper og en almindelig rotorklipper uden opsamling ved hjælp af specielle kits.

Luftflow

m3/t

2400

Lufthastighed

km/t

120

Arbejdshastighed

km/t

1-10

dB(A)

105

Ydeevne

Støjniveau
Udvendig LwA (2000/14/EC)
CE godkendt iht. EU direktiv
1)

8

Inkluderer: græsopsamler, klipper 1200, 75 kg chauffør and 90% brændstofkapacitet

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

