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Standardudstyr:

Holdbare materialer Denne spreder har en høj holdbarhed, da den er pro-
duceret i rustfrit stål. Den har to motorer, for individuel 
justering af sprederen og omrøreren for optimeret 
spredning. Den er optimeret med gummilister for en 
tættere sammenkobling. 91 kg.

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.

Materialeopbevaring Der er plads til en ekstra pose salt eller sand på toppen 
af sprederens rist, så operatøren kan efterfylde på 
ruten. Men vær venligst opmærksom på den maksimale 
nyttelast.

Stativ Et stativ til af-/påmontering leveres sammen med spre-
deren som standard. Stativet har hjul, som gør det let at 
flytte sprederen i forbindelse med opbevaring og uden 
tunge løft for brugeren.

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

Ekstraudstyr (tilbehør):

Dækpresenning En presenning holder materialet tørt og forbedrer deri-
gennem indirekte spredningspræcisionen.

Nummerplade kit 
- bag

Den bagerste nummerpladeholder anbefales når salt- 
og grussprederen er monteret i tilfælde, hvor maskinen 
skal bruges på offentlige områder (ifølge nationale 
love).

Rustbeskyttelse Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger leve-
tiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner
Længde mm 2690
Bredde mm 1068
Højde med kabine / med styrtbøjle (ROPS) mm 1939 / 2060

Opbevaringsmål
Længde med stativ mm 1250
Bredde mm 880 
Højde med stativ mm 1290

 
Vægte
Vægt med kabine 1) kg 1052
Nyttelast med kabine kg 558
Vægt (spreder) kg 91
Vægt - stativ kg 31

Spreder
Volumen l 240 
Spreder, max. belastning kg 330
Læssehøjde mm 1290

Ydeevne
Spredebredde mm 1000-5000
Arbejdshastighed km/t 1-20

Materialemængde pr. m²
Salt 2) g 5-125
Sand 2) g 5-50

CE godkendt iht. EU direktiv
1) Inkluderer: salt- og grusspreder, 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.
2) Afhængigt af spredemateriale, bredde og forhold.

Salt- og grusspreder
- City Ranger 2260

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




