800 mm

- City Ranger 3070
Standardudstyr:
Hydraulisk styret
klippervinger

2535 mm

5047 mm

Tekniske specifikationer
På joysticket i kabinen kan klipperens vinger indstilles
efter behov: begge vinger oppe, nede eller enkeltvis
position. Herved kan klippebredden tilpasses opgaven
ved mindre passager eller, når større græsplæner skal
slås. Muligheden for at mindske bredden ved opslåede
vinger er også en fordel under transport til og fra
opgaven.

Hydraulisk
vippefunktion

På joysticket i kabinen kan klipperen vippes op for
nem rengøring og vedligeholdelse af klipperen samt
eventuel udskiftning af knive.

Manuel højdejustering

Klippehøjde kan justeres manuelt ved at flytte
højderinge på hvert hjul af klipperen.

Dimensioner
Længde

mm

5047

Bredde

mm

1880-2535

Højde / med rotorblink

mm

2000 / 2210

Opbevaringsmål
Længde

mm

1550

Bredde

mm

1880-2535

Højde

mm

500

kg

365

250

Specialudviklede knive Klipperen er som standard udstyret med specialudviklede såkaldte 4-i-1 knive, som sikrer et flot
klipperesultat.

Vægt

Pianohjul

Pianohjul (6 stk.) fører klipperen rundt i takt med
styringen.

Ydeevne
Frihøjde under klipperen

mm

Reverseringsfunktion

Maskinen sørger for de absolut bedste betingelser for
lufttilgang og køling. Dette sker ved periodisk reversering af luften gennem køleren, hvorved det græs, der
måtte hænge på indsugningsgitrene blæses af.

Antal knive

stk.

5

Klippebredde, begge vinger nede

mm

2480

Klippebredde, en vinge nede

mm

2007

Klippebredde, begge vinger oppe

mm

1533

Justerbar klippehøjde

mm

30-80

Teoretisk klippeareal

m2/t

24800

km/t

10

Flydefunktion

Efter løft returnerer klipperen hurtigt til dens flydefunktion.

Ekstraudstyr (tilbehør):
“Low lift“ knive

Multiklipper kit

8

2000 mm
2210 mm

Triplex
rotorklipper 2500

1880 mm

Knivene kan udskiftes med “Low lift” knive, der på
grund af deres udformning, giver mindre bio klip.
Velegnet til klip af kort græs og bruges under tørre
forhold.

Vægt (rotorklipper)

Max. anbefalet arbejdshastighed
Rotorklipper *
* Afhænger af græstype og -højde

Rotorklipperen kan ombygges til en multiklipper med
en skærm, der placeres indvendigt på klipperen. Multiklip giver fine afklip, som forsyner jorden med naturlige
næringsstoffer og reducerer behovet for gødning.

Støjniveau

Kædeafskærmning kit

Installation af kædebeskytter forhindrer sten og andet i
at blive slynget væk til fare for forbipassende.

CE godkendt iht. EU direktiv

Plænebeskyttelsesskærm kit

Plænebeskyttelsesskærmene beskytter såvel knive
som plæne. Skærmene forhindrer større skarpe eller
hårde genstande i at ramme knivene, hvorved slid af
knivene reduceres. Skærmene beskytter også plænen,
da man undgår, at de kører ned i plænen, hvis klipperen
sænkes for meget. Et kit består af 5 stk. skærme.

Græsdæk
til basismaskinen

Et stærkt reduceret overfladetryk gør det muligt at bruge
maskinen på sårbare overflader. Samtidigt forbedres komforten. Med sin høje trækkraft er maskinen velegnet til brug
på bløde underlag såsom golf- og fodboldbaner.

Udvendig LwA (2000/14/EC)

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

dB(A)

N/A

