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

Standardudstyr:

Støtteben Støttebenene er indbygget i den svingbare kost, så 
kosten nemt kan afmonteres og opmagasineres. 
Støttebenene beskytter også kosten ved opbevaring.

Vægtoverførings- 
system - kostetryk

Ved at aktivere den hydrauliske vægtoverførsel sikres 
det, at kosten følger underlaget. Kostetrykket kan 
desuden kontrolleres af operatøren fra betjeningspane-
let i førerkabinen. Da kostetrykket nemt kan tilpasses 
det aktuelle behov, kan operatøren hele tiden anvende 
det lavest påkrævede kostetryk, så børsternes levetid 
forøges. Systemet forbedrer ydeevnen og reducerer 
driftsudgifterne.

Pendlende svingbar 
kost

Den svingbare kost er udstyret med et pendle system, 
der får den til at følge terrænet perfekt.

Trapez ophæng Trapez drejeophæng betyder, at kosten altid fejer fri 
foran maskinens hjul uanset vinklen. Den svingbare 
kost drejer automatisk sammen med redskabs- 
bæreren, så den altid fejer foran hjulene.

Reverseringsfunktion Med reverseringsfunktionen kan operatøren ændre 
kostens rotationsretning og dermed feje materiale 
baglæns ud af snævre steder, parkeringspladser m.m., 
hvilket sikrer et godt resultat.

Justerbar hastighed Rotationshastigheden kan let justeres fra kabinen, så 
det altid passer til fejebehovet.

Ekstraudstyr (tilbehør):
Ekstra stor skærm Maskinen kan udstyres med en ekstra stor skærm for at 

forhindre, at sne hvirvles op foran forruden. I sommer-
månederne gør skærmen det desuden nemmere at 
styre retningen for det fejede sand og grus. Skærmen 
kan også monteres på eksisterende svingbare koste.

Dæk 235/65 R 16
(M+S)  

De brede dæk er også velegnede til vinterservice. De 
har også en M+S identifikator (snefnug), men genere-
rer mindre jordtryk.

Dæk 195/70 R 15
(M+S)

Ved brug af snekæder anbefaler vi 15” dæk. Ligesom 
16” hjulene har disse dæk også en M+S-kode og er 
velegnede til vinterbrug.

Dæk 27 x 10.50-15
BKT

BKT græsplænedæk er hovedsageligt beregnet til brug 
på følsomme grønne områder. På grund af den store 
kontaktflade genererer de meget lidt jordtryk.

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

Tekniske specifikationer

Dimensioner
Længde mm 4630
Bredde mm 1520
Højde / med rotorblink mm 2000 / 2210

Opbevaringsmål
Længde med støtteben mm 1100
Bredde mm 1520
Højde med støtteben mm 750

Vægt  
Vægt (svingbar kost) kg 145

Ydeevne
Arbejdsbredde - lige mm 1460
Arbejdsbredde - skråtstillet 25° mm 1320
Frihøjde under kost mm 340
Børste, diameter Ø mm 600
Arbejdshastighed (anbefalet) km/t 1-15
Fejekapacitet, teoretisk m2/t 21900
Håndtering af snedybder op til mm 250
Børstemotor, hastighed rpm 0-250
Drejevinkel 25°

CE godkendt iht. EU direktiv

Svingbar kost
- City Ranger 3070




