City Ranger 2260

Kraft och
mångsidighet året runt

Stage V

En användarvänlig lösning för intensiva
underhållsarbeten utomhus
- med byte av redskap på bara 1 minut!

En pålitlig partner
En redskapsbärare med en uppgift
När du ansvarar för utomhusunderhåll, behöver du de
bästa verktygen som du kan använda - och inte bara
vad gäller prestanda. Du behöver redskapsbärare som
får jobbet gjort på ett bra och miljövänligt sätt, men
som även levererar så många arbetstimmar som möjligt hela året runt och gör alla typer av jobb perfekt varje dag. Du behöver också maskiner som ger den bästa
avkastningen på investeringen, eftersom utrustning för
utomhusunderhåll är ett stort budgetproblem.
Slutligen måste du även säkerställa att de som gör
arbetet där ute har en säker och bra arbetsmiljö, vilket
betyder att du behöver maskiner som skyddar och
hjälper dem att hålla parker, gator och andra utomhusområden rena och attraktiva.
Vad du behöver är City Ranger 2260 från Egholm.
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Med sin kraftfulla bensinmotor och 4-hjulsdrift sköter
City Ranger 2260 alla typer av rengöringsuppgifter
- under alla årstider. Ett komplett sortiment av skräddarsydda kvalitetsredskap garanterar perfekta resultat året
runt. Vad du får är maximal mångsidighet och effektivitet - med världens snabbaste växling mellan redskap,
midjestyrd manövrerbarhet, enkel hantering och drift
med maximal förarkomfort.
City Ranger 2260 är konstruerad och byggd i Danmark
och är kvalité rakt igenom - dedikerad för att göra alla
utomhusområden så vackra som möjligt, oavsett väder
och årstid.

En miljö värd att leva i
En sund investering i attraktiv miljö
Stadslivet kretsar kring öppna ytor där människor möts
eller bara passerar - parker, trottoarer, parkeringsplatser och gator. Idag är en stad som är attraktiv att
bo i, att investera i och att bosätta sig i också en ren
stad med välskötta stadsbilder. På vintern är det en
daglig utmaning att hålla snö och is borta, och resten av året handlar det om att hålla skräp, ogräs och
smuts i schack. Det är det minsta folk förväntar sig av
sina städer, och kommunala myndigheter, fastighetsförvaltare och ägare av industrifastigheter står inför
utmaningen att leverera rena attraktiva omgivningar
året runt - samtidigt som de håller sig inom budgeten,
naturligtvis.

Bensindriven
Med City Ranger 2260 blir alla dina sop-, mark- och
vinterjobb enkla. Du kommer att kunna ta väl hand om
både utomhusutrymmena och de som har i uppdrag
att faktiskt göra arbetet. Det faktum att City Ranger
2260 är bensindriven innebär att du även kommer att
kunna möta kraven på minskade utsläpp av NOx inom
staden - något som kommer att bli allt viktigare under
de kommande åren.

Avbetalning, år efter år
Och på tal om de kommande åren:
City Ranger 2260 är en solid investering som du kan
lita på att göra sitt arbete, dag ut och dag in, år efter år.
Den är byggd av hängivna hantverkare, och servas av
ett internationellt nätverk av specialister. Din City
Ranger 2260 levererar garanterat den bästa avkastningen på investeringen och den lägsta servicekostnaden du kan tänka dig.

Egholms namn är din garanti för överlägset
hantverk, perfekta rengöringsresultat och en
snygg, attraktiv stad för alla som använder
den varje dag.

City Ranger 2260
Låga ljud- och vibrationsnivåer
för bättre komfort

Midjestyrning

Kraftfull bensinmotor

Kvalitetshantverk i varje detalj

Monteringspunkt på A-ramen för
snabba redskapsbyten

4-hjulsdrift

17 specialredskap (komplett
lista finns på vår webbplats)

Lågt marktryck tack vare bred
kontaktyta

Liten vändradie

Quick-shift
- redskapsbyte på en minut
Tack vare den unika
redskapsbytesfunktionen tar
det bara en minut att byta
redskap. Plocka upp det
främre redskapet med
maskinen, tryck ned handtaget och alla mekaniska,
hydrauliska, elektriska system
samt vattensystem ansluts
och är redo att användas.
Det kunde inte vara enklare!

Ett beprövat koncept
City Ranger 2260 är mångsidig, men den är även
specialiserad för att passa dina dagliga uppgifter. Med
det breda utbudet av redskap, har du en maskin som utför
varje uppgift perfekt utan kompromisser vad gäller kvalitet,
hastighet eller slutresultat.
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Den robusta A-ramen på fordonet, som ursprungligen
uppfanns av Egholm, ger operatören möjlighet att byta
redskap utan verktyg. Alla mekaniska, hydrauliska, och
elektriska system samt vattensystem ansluts enkelt
genom att vrida ett handtag - och maskinen är redo att
användas. Ingen tid slösas bort i verkstaden - det kunde
inte vara enklare.

Bra manövrerbarhet, enkel hantering
Kompakt design och midjestyrning säkerställer att
City Ranger 2260 kan vända på en femöring - nästan.
Med en invändig vändradie på bara 1200 mm kan City
Ranger 2260 köra mycket nära lyktstolpar och andra
hinder i stadslandskapet.

Dina direkta fördelar:

• Låg ingångsinvestering
• Fler arbetstimmar per år

= snabb avkastning på investeringen
• Bara en maskin
= mindre utbildning för operatörer
• Mindre utrymme krävs för lagringsanläggningar

Tekniska specifikationer

Basmaskin

Längd

mm

2500

Bredd

mm

1068

Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)

mm

1939 / 2060

Vikt med hytt / störtbåge (ROPS) 1)

kg

940 / 910

Nyttolast

kg

670 / 700

Fordonets bruttovikt (GWA)

kg

1610

Vändradie - kant till kant

mm

3280

Vändradie - insida

mm

1200

Motor: Kubota bensin WG-972-G-E4

hk / kW

4-hjulsdrift
1)

33 / 24
Standard

Inkluderar: 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.
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Gör dig redo
för vad vintern
för med sig
Klara av vintersäsongen - med lätthet
När vintern för med sig snö och isiga ytor kan City
Ranger 2260 klara alla utmaningar. Snö och is lämnas
ofta kvar för att tas bort för hand - men inte när du har
City Ranger 2260 till ditt förfogande. Kompakt och stark,
det hjälper dig att hålla gator, stigar, trottoarer och
parkeringsplatser röjda och säkra i alla väderförhållanden.

Salt- och sandspridare
Salt- och sandspridaren är trattformad och pressar salt, sand eller grus under sin egen vikt. Även fuktigt material kommer att flöda fritt.
Röjningsbredden kan vid behov ökas upp till 5 meter - mycket effektivt vid behandling av frysta parkeringsplatser.

Från den bekväma och väl skyddade förarhytten har
operatören fri sikt och kan effektivt klara alla utmaningar
under vintersäsongen utan tunga lyft.

Ny
modell

Snöborste
Snöborsten är perfekt för vinterns första snö.
Den kommer att avlägsna snö till ett djup av
150 mm helt. Vinkeln, rotationshastigheten och
rotationsriktningen kan justeras från hytten för
bästa möjliga resultat. Det inbyggda stödstativet med inbyggt hjul underlättar förvaring.
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Vikplog
När tung och isig snö täcker marken, behöver
du ha vikplogen nära till hands. Den använder
spetsen på V-plogen för att skära igenom tung
och inkapslad snö, separera och skjuta den till
båda sidor. Även stora mängder snö avlägsnas
med lätthet.

Snöplog
Snöplogen klarar upp till 350 mm tung snö.
Arbetsbredden är mellan 1130 och 1300 mm,
beroende på bladets lutning. Maximal vinkling
är 30° och den kan justeras från hytten.

Två uppgifter i en
De främre redskapen kan arbeta tillsammans med saltoch sandspridaren så att du kan få två jobb gjorda samtidigt - dubbelt så effektivt.
Säker manövrering även på halt underlag
Det är möjligt att köra säkert på hal och ojämn terräng
tack vare fyrhjulsdrift, låg tyngdpunkt och lång hjulbas.
City Ranger 2260 rör sig alltid säkert på marken, oavsett
väderförhållanden.
Redskap för vinterarbete:

• Snöborste
• Snöslunga
• Snöplog
• Vikplog
• Salt- och sandspridare

Snöslunga
I kombination med City Ranger 2260:s många
hästkrafter säkerställer snöslungan enkel och
enkel röjning av stora snömassor. Eftersom
den slänger bort snön är den en riktigt bra hjälp
på ställen där det inte finns plats att trycka ut
snön åt sidan.
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Grön och trevlig
Markunderhåll vår, sommar och höst
Välskötta parker och grönområden är en attraktiv tillgång
för alla som bor i, arbetar i eller besöker din stad. City
Ranger 2260 är robust, stark och utrustad med professionella redskap. Den är redo att lösa allt markunderhållsarbete.
Specialredskap förbättrar din prestanda
Med det breda utbudet av redskap, har du en maskin som
utför varje uppgift perfekt utan kompromisser vad gäller
kvalitet, hastighet eller slutresultat. Genom att kombinera
detta med den unika enminuts redskapsbytesfunktionen,
kan du ändra funktionen på City Ranger 2260 utan att
förlora värdefull arbetstid.
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Undvik långsamt arbete i ohälsosamma
arbetsställningar
Långa, höga och/eller breda häckar kan utgöra
en verklig utmaning. Arbetet är hårt och långsamt, ofta med besvärliga positioner. Men inte
när du använder en häcksax. Den är utformad
för jobbet och det perfekta valet för tuja-,
idegrans- och bokhäckar.

Markunderhållsredskapsprogrammet erbjuder en mycket
mångsidig drift till en låg investering.

• Rotor-, multi- och uppsamlingsklippare
• Gräsuppsamlare med extern utdragbar
slang (tillval)
• Häcksax
• Häcktrimmer
• Ogräsborste
• Slagklippare / vertikalskärare
• Kantskärare
• Tippbar skopa
• Tippvagn
• Plastflak

Enkel transport av föremål
Med plastflakkan kan du transportera mindre
föremål på maskinens baksida.

Låt den tippbara skopan ta lasten
Med sin lyftkapacitet på 125 kg kan den tippbara skopan minska belastningen på trädgårdsmästare och parkvakter när de arbetar med
sand, grus, kompost etc.

Rotor-, multi- eller uppsamlingsklippare - det är ditt val
Rotorklipparen ger perfekta klippresultat året runt. Med klipparen 1200 bestämmer du om den ska användas som rotorklippare med eller utan gräsuppsamlare eller som multiklippare (uppsamlings- och multiklipparsatser finns som tillval). För större klippkapacitet finns även en 1500 rotorklippare. Den
erbjuder också multiklipparalternativet.

Fina gräsmattor
Med gräsuppsamlaren säkerställer du fina
gräsmattor. Uppsamlingsslangen är placerad
under maskinen, för att bibehålla utmärkt
manövrerbarhet och tillgång till smala områden. Tipphöjden är justerbar upp till 1860
mm.

En perfekt finish på gräsmattan
Den hydrauliska kantskäraren upprätthåller
effektivt gräsmattans kanter, oavsett form.
Hörn och böjar klipps perfekt. Gräskanten
klipps först och förfinas därefter - två jobb
görs samtidigt.

Långt gräs och mossa har ingen chans
Slagklipparen klipper allt gräs, oavsett höjd eller
tjocklek. Genom att byta slagorna mot vertikala
blad omvandlas den till en vertikalskärare, som
hanterar mossa och ogräs utan behov av bekämpningsmedel. Ett diversifierat och effektivt redskap.
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Städning utomhus
Sop-/sugmaskin för City Ranger 2260
Året-runt-verktyget
Sop-/sugmaskinen är oumbärlig under alla årstider, och
förvandlar din City Ranger 2260 till en verkligt mångsidig
maskin för alla jobb. På våren kan operatören rengöra grus
och smuts som finns kvar efter vintern på gator och gångvägar. På sommaren håller den utomhusområden fria från
burkar, papper, skräp etc. Och på hösten tar den hand om
vindblåsta löv och smuts.

Dammkontroll med unikt filtersystem
Varje borste har sin egen vattenspridare. Vattenbehållaren
(100 l) är ansluten till uppsamlingstanken, som är utrustad
med ett unikt självrengörande roterande filtersystem.
Filtret skapar ett fint ångmoln i uppsamlingstanken som
säkerställer en effektiv dammnedslagning. Detta minskar
risken för att släppa ut dammpartiklar igen i omgivningsområdet.

Yrkesmässig effektivitet
Sop-/sugmaskinen är effektiv överallt - på gångvägar och
trottoarer, kanter, uppfarter, parkeringsområden inom- och
utomhus, etc. Sop-/sugmaskinen har en sugslang, en
vattentank och en uppsamlingstank för det insamlade
avfallet. Den kan utrustas med två, tre eller fyra borstar.
Med hög sugeffekt, låga utsläpps- och bullernivåer har du
en toppmodern, miljövänlig redskapsbärare som säkerställer perfekta rengöringsresultat.

Sop-/sugmaskinen för City Ranger 2260 är certifierad med
4 stjärnor enligt den nya EUnited-certifieringen för PM10
och PM2.5.

Trånga utrymmen - inga problem
Att sopa smala gång- och cykelvägar eller
andra utrymmesbegränsade områden är inget
problem för City Ranger 2260. Kompakt och
manövrerbar, den kan enkelt nå de trängsta
utrymmena.
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Extern sugslang
Den fem meter långa sugslangen ger dig stor
rörlighet och utmärkt sugförmåga. Med den
kan rengöringsuppgifter runt papperskorgar,
bänkar, steg och andra hinder utföras på nolltid
och med goda resultat. När den inte används
är den diskret monterad ovanpå behållaren.

Högtryckstvätt
En integrerad högtryckstvätt med en kapacitet
på ca. 100 bar och 6,5 l/min. finns som tillval.
Med den ergonomiska lansen och en slanglängd
på ca. 6 meter lämpar den sig för rengöring av
skyltar, parkbänkar, sopkärl och liknande, men
även för rengöring av själva maskinen.

Sopa under och runt hinder
Med den valfria 3:e och 4:e borsten kan City Ranger 2260 sopa under och runt hinder som bänkar. De hydrauliska sidoborstarna kan vinklas för att sopa
djupa rännor eller placeras i olika höjder för att sopa trottoarer och trappsteg. Borstarna är separat styrda och kan monteras eller tas bort mycket snabbt.
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Omsorg för
operatören
På Egholm bryr vi oss om operatörens arbetsmiljö och
ergonomi och letar alltid efter förbättringar. Med uppgraderingen till bensin, har förarsätet och förarplatsen
ändrats för att erbjuda bättre ergonomi. Förändringarna
omfattar:

Quick-shift

Redskapsbyte
på 1 minut

Att flytta hyttens bakvägg längre bakåt
har gjort det möjligt att flytta förarsätet 3
cm bakåt - igen för att öka utrymmet för
operatören.
Sammantaget har dessa två förändringar
ökat förarutrymmet med 7 cm, vilket ger
en känsla av en mycket rymligare förarhytt
och mer komfort för operatören.

Miljödriven
Med en bensinmotor kommer du att
leva upp till alla miljökrav i de flesta
stadskärnor. Du kommer att uppfylla
alla utsläppsnormer som fastställs
i steg V som implementeras i hela
Europa under de närmaste åren.

Rattstångens/rattens läge har ändrats
så att den kan flyttas 4 cm närmare
vindrutan vilket ger operatören mer
utrymme.

1 minut

HC + NOx
-96%

En ny körpedal bidrar också till förbättrad ergonomi. Den
möjliggör en bättre vinkel på foten och underbenet. Back-

Åtkomst till alla områden:

funktionen har integrerats i pedalens framåtrörelse - allt

Tack vare det kraftfulla midjestyrningen, har

operatören behöver göra är att trycka pedalen sidledes åt

City Ranger 2260 en otroligt liten inre vänd-

vänster innan den trycks ner. Pedalen har en längre förskjut-

radie på bara 1200 mm, så att operatören

ning vilket gör det lättare att justera hastigheten smidigt

kan komma åt begränsade utrymmen och

- både framåt och bakåt.

4000

Mer än
City Rangers i drift över hela världen

120
cm
inre vändradie

köra nära hinder. Och då basmaskinen endast
väger 910 kg (med ROPS), är marktrycket
tillräckligt lågt för användning på känsliga ytor
som gräsmattor och trottoarer.

328 cm vändradie - kant till kant
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Egholms redskapsbärare utvecklas av människor som brinner för teknik och innovation. Vi lyssnar på
de som kör, använder och servar Egholms maskiner, eftersom de är de sanna experterna. Det är vårt
uppdrag att konstruera, bygga och marknadsföra redskapsbärare som levererar perfekta resultat i verkliga livet. Egholms maskiner är ärliga maskiner - inte bara för att de levererar komfort, säkerhet och
starka slutresultat: de är även en bra investering för kommande år och ger dig enastående avkastning
på din investering.

Vi vill att du ska se oss som din partner på alla sätt. Och vi insisterar alltid på tillförlitlighet, förtroende
och ärlighet i vårt samarbete med dig och med vårt nätverk av återförsäljare och servicepartners. Vi
är uppriktiga och direkta i vår kommunikation och i våra kontakter med alla. Vår tro på hårt arbete och
ovilja att kompromissa hjälper oss att leverera den kvalitet som vi är kända för. Och vi tror även att det
återspeglas av de maskiner vi bygger för dig.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Danmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.se - info@egholm.dk

Egholm A/S - 22.12.2022 - Specifikationer och detaljer är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.

Egholm A/S utvecklar, producerar och marknadsför redskapsbärare som håller vägar, parker och utomhusområden rena och inbjudande året runt. Vi levererar funktionella kvalitetsmaskiner och redskap till
människor som gör en hederlig dags arbete för att hålla våra städer rena och attraktiva. Med specialredskap utvecklade för maskinerna, levererar Egholms maskiner perfekta resultat oavsett uppgift.
Byggd av hantverkare i Danmark, används Egholms maskiner i städer och parker över hela världen.

