2000 mm
2210 mm

Salt- og grusspreder
- City Ranger 3070
1200 mm

Standardudstyr:
Start/stop funktion

Tekniske specifikationer
Start/stop funktionen sikrer, at spredningen følger
maskinens bevægelse. Al spredning stopper, når maskinen holder stille.

Dækpresenning

En foldbar presenning holder materialet tørt og er
samtidig med til at sikre en præcis fordeling af
spredematerialet.

Sikkerhedsgitter

Et net, der kan lægges hen over sprederen for at
forhindre, at man kan få hænderne ind i f.eks. snegleboret, hvilket nedbringer risikoen for skader. Gitteret
er udstyret med en lukkeanordning, der gør det nemt
at fjerne, hvis man vil have adgang til snegleboret.

Huller til gaffeltruck

Omrører

4305 mm

Sprederen er udstyret med to huller for neden, der
understøtter brug af gaffeltruck eller lignende.
Sprederen kan derfor nemt løftes op på en hylde eller
lignende for opbevaring.
Omrøreren forebygger blokeringer, knuser klumper og
sikrer præcis og ensartet spredning - og derved en ensartet tøning af underlaget. Omrøreren er udført i hærdet
Hardox stål og dermed meget robust.

Dimensioner
Længde

mm

Bredde

mm

4305
1200

Højde / med rotorblink

mm

2000 / 2210

Længde med / uden stativ

mm

2444 / 2400

Bredde

mm

1115

Højde med / uden stativ

mm

2012 / 1505

Opbevaringsmål

Vægte
Vægt (spreder)

kg

250

Max. nyttelast (spreder) 1)

kg

950

Spreder
Volumen

l

Ekstraudstyr (tilbehør):

Læssehøjde

mm

1850

Stativ

Ydeevne
Spredebredde

mm

1500-6000

Arbejdshastighed

km/t

Et stativ til af-/påmontering af salt- og grussprederen.
Stativet har hjul, som gør det let at flytte sprederen
i forbindelse med opbevaring og uden tunge løft for
brugeren. Stativet er det samme som anvendes til
feje-/sugeanlægget - kræver kun brug af medfølgende
adaptor. Har du et stativ i forvejen, kan adaptor tilkøbes
særskilt.

Stige

Gør det nemt at inspicere sprederen.

Blitz-lys

Blitz-lys på salt- og grussprederen fungerer som en
ekstra sikkerhedsfunktion.

Arbejdslys, bag

Operatøren kan inspicere og justere spredeskiven ved
arbejde i mørke.

Skærm til vakuumsalt

Skærmen sikrer, at små materialer såsom vakuumsalt
ikke blot løber ud af sprederen, så man undgår spild
og øger driftseffektiviteten.

Græsdæk (off-road) 2)

Selvom de kaldes græsdæk, er der også tale om fremragende vinterdæk. Trådene i dækkets mønster er
designet til at skabe modstand mellem dækkene og de
snedækkede overflader. Dette giver et godt vejgreb ved
kørsel i sne.

Vinterdæk (15”) med
snekæder 2)

Kan være nyttige på snedækkede veje, stejle skråninger og tilisede overflader. Snekæderne giver et
bedre vejgreb og øger operationernes effektivitet.

600

1-30

CE godkendt iht. EU direktiv
1)

Uden redskab monteret på A-ramme.

2)

Typegodkendelsen af maskinen omfatter ikke græsdæk og 15’’ vinterdæk med snekæder.

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