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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

Vänddiameter - yttre mm 3280

Vänddiameter - inre mm 1200

Motor: Kubota bensin WG-972-G-E4 hk / kW 33 / 24

4-hjulsdrift Standard
1) Inkluderar: 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.
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Mångsidig och 
dedikerad

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 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 investe- 
ringen, eftersom utrustning för utomhusunderhåll är ett 
stort budgetproblem. 

Slutligen måste du även säkerställa att de som gör arbe-
tet där ute har en säker och bra arbetsmiljö, vilket betyder 
att du behöver maskiner som skyddar och hjälper dem att 
hålla utomhusområden rena och attraktiva. 

Vad du behöver är City Ranger 2260 från Egholm.

Med sin kraftfulla bensinmotor och 4-hjulsdrift sköter City 
Ranger 2260 alla typer av rengöringsuppgifter utomhus 
- under alla årstider. Ett komplett sortiment av skräddar- 
sydda kvalitetsredskap garanterar perfekta resultat året 
runt. Vad du får är maximal mångsidighet och effektivitet 
- med världens snabbaste växling mellan redskap, midje- 
styrd 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.

För City Ranger 2260 finns följande redskap tillgängliga:

Sopning
• Sop-/sugmaskin

Markvård
• Ogräsborste
• Rotor-, multi- eller uppsamlingsklippare 1200
• Rotor- eller multiklippare 1500
• Gräsuppsamlare
• Häcksax
• Häcktrimmer
• Slagklippare/Vertikalskärare
• Kantskärare
• Tippbar skopa
• Tippvagn
• Plastflak

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

- Redskapsbärare för utomhusunderhåll
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2500 mm1068 mm

1939 m
m

2060 m
m

Standardutrustning:

Däck 20 x 10-10 / 6 lag Ett allrounddäck som kan användas året runt. Däckets 
stora bredd säkerställer minimalt yttryck.

Belysning EU-standard helljus plus två extra lampor placerade 
högt fram (idealisk för snöröjning) och ett extra ljus 
bak. Endast standard på basmaskiner med hytt.

Dragkula Koppling TÜV-godkänd.

Extra utrustning (tillval):

Luftkonditionering 
(AC)

AC kan installeras utan att maskinens dimensioner 
behöver ändras. Maskinens höjd är mindre än två 
meter och kan fortfarande enkelt förvaras i garage 
eller på parkeringsplatser under tak. AC:n är delad 
mellan åtta justerbara luftkanaler och säkerställer 
behagliga hyttförhållanden. 

Säte Detta sätesalternativ erbjuder flera justeringsmöjlig-
heter och luftfjädring för extra komfort. Det finns två 
olika varianter - en med galon och en med tyg.

Hytt ROPS-godkänd hytt inklusive lampor, speglar, var-
ningsljus och uppvärmning.

Störtbåge ROPS-godkänd störtbåge för basmaskiner utan hytt. 
Kan levereras med eller utan lampor och speglar.

Backlarm Ett larm som vid backning ökar säkerheten i stadskär-
nor och områden med gågator. 108 dB(A).

Backkamera & 
färgskärm

Backkamera med färgskärm säkerställer god synlighet 
i begränsade utrymmen där arbetsvägen kan inspek- 
teras. Det förbättrar även säkerheten i områden med 
gågator.

Radio Bluetooth eller DAB+ radio med Bluetooth inklusive 
headset.

Arbetsbelysning Frontmonterad LED-arbetsbelysning ger ett brett 
starkt ljus som förbättrar förarens sikt över terrängen.

Nummerskyltsats Den främre monterade nummerplåtshållaren inklusive 
integrerat LED-blixtljus.

Toppfilter För extra skydd mot överhettning av motorn rekom-
menderar vi att du utrustar din City Ranger 2260 med 
ett toppfilter när du klipper gräset.

Antikorrosions- 
behandling

Antikorrosionsbehandling av basmaskinen rekommen-
deras vid drift under vintersäsongen.

Färg ändras Den gröna standardfärgen kan ändras till önskad RAL-
färg för dina specifika behov.

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 2500
Bredd mm 1068
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS) mm 1939 / 2060

Vikt & andra data  
Vikt med hytt / störtbåge (ROPS) 1) kg 940 / 910
Nyttolast med hytt / störtbåge (ROPS) kg 670 / 700
Fordonets bruttovikt kg 1610
Tillåtet axeltryck, fram kg 900
Tillåtet axeltryck, bak kg 900
Max. tillåten trailervikt utan bromsar kg 750
Max. kombinerad vikt utan bromsar kg 2050
Max. tillåten trailervikt med bromsar kg 1500
Max. kombinerad vikt med bromsar kg 2500

Kapacitet
Vänddiameter - yttre mm 3280
Vänddiameter - inre mm 1200
Max. körhastighet km/h 20

Bullernivå
Passering (Utomhus - 2009/63/EG) dB(A) 81
Förarplats (Insida - 2009/76/EG) dB(A) 88

Motor
Modell Kubota WG-972-G-E4
EU-norm Stage V
Motoreffekt hk/kW 33 / 24
Bränsletankens volym (bensin) l 45
Bränsleförbrukning (EN 15429-2) l/h 6,9

CE-certifierad enligt EU-direktiv
1) Inkluderar: 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

Basmaskin
- City Ranger 2260

Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.
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2820 / 3400 mm1200 / 2100 mm

1939 m
m

2060 m
m

Standardutrustning:

Uppsamlingstank Som standard, har uppsamlingstanken ett roterande 
filtersystem och en färskvattentank med en kapacitet 
på 100 l.

Främre borstenhet Standardenheten består av två främre borstar, var 
och en försedd med ett vattenmunstycke och ett 
sugmunstycke. Detta nyutvecklade sugmunstycke 
har konstruerats med färre mekaniska delar för lägre 
drifts- och underhållskostnader. Nytt slutarsystem 
säkerställer maximal uppsugning samtidigt som risken 
för blockering minimeras.

Noshjul För att justera höjden på borstarna.

Uppsamlingstankens 
stativ

Med stativet för att montera, demontera och förvara 
uppsamlingstanken kan du montera/demontera 
uppsamlingstanken på bara 1 minut, vilket stöder 
maskinens multifunktionalitet.

Vattennivåmätare/ 
-indikator

Det finns en vattenmätare på sidan av uppsamlings-
tanken och en vattenindikator i hytten. De ger en 
utmärkt överblick över din vattenförbrukning och 
kapacitet.

Extern sugslang Det utdragbara slangsystemet är praktiskt för område 
som inte kan nås av sop-/sugsystemet. Med enkel 
åtkomst, bra mobilitet och utmärkt sugprestanda, 
rengöringsuppgifter runt papperskorgar, bänkar, steg, 
träd och andra hinder kan utföras på nolltid och med 
goda resultat. Specifikationer: 5 m x Ø150 mm.

Extra utrustning (tillval):

3:e och/eller 4:e borste Sop-/sugmaskinen kan utrustas med 2-4 borstar 
- de två främre borstarna är standard och de två sido- 
borstarna är tillval. Varje borste är utrustad med ett 
vattenmunstycke för att förhindra att damm sprids 
medan enheten arbetar. De främre borstarna kan 
justeras på höjden via ett noshjul. 

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.

Sugmunstycke med 
mittborste

Som ett alternativ till det nyutvecklade sugmunstycket 
är det möjligt att köpa sop-/sugmaskinen med 
Egholms vanliga sugmunstycke med mittborste.

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 2820 
Bredd mm 1200 
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS) mm 1939 / 2060
Längd med 3:e och 4:e borste mm  3400
Bredd med 3:e och 4:e borste mm 2100

Förvaringsmått
Längd mm 900
Bredd mm 1100
Höjd mm 600

Vikt  
Vikt med hytt 1) kg 1205
Nyttolast med hytt kg 405
Vikt - uppsamlingstank kg 179
Vikt - främre borstar, 2 borstar kg 79
Vikt - 3:e och 4:e borste kg 22

Uppsamlingstank

Uppsamlingstank nettovolym (EN-15429-1) l 450

Uppsamlingstank bruttovolym l 546
Uppsamlingstank belastning, max. kg 300
Tippningshöjd mm 1300
Kapacitet färskvattentank l 100

Sopsystem & prestanda
Arbetsbredd - 2 borstar mm 1200
Arbetsbredd upp till - 3:e / 4:e borste mm 1650 / 2100
Vändradie - 2 borstar och uppsamlingstank (vägg till vägg) (EN 15429-1) mm 3520
Vändradie - 3/4 borstar och uppsamlingstank (vägg till vägg) (EN 15429-1) mm 4500
Borsthastighet rpm 0-100
Borstens diameter Ø mm 570
Sugrörsdiameter Ø mm 150
Frigång under sugmunstycke mm 55
Markfrigång under borstar mm 140
Luftflöde m3/h 2700
Lufthastighet km/h 155
Bullernivå LwA (2000/14/EG) dB(A) 106
Dammnivåer: EUnited PM10 och PM2.5 ****

CE-certifierad enligt EU-direktiv
1) Inkluderar: uppsamlingstank, 2 borstar, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

Sop-/sugmaskin
- City Ranger 2260

Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.
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3850 mm1068 mm

1939 m
m

2060 m
m

Standardutrustning:

Hydrauliskt justerbara 
borstar

Den flexibla borsten styrs av maskinens hydraul- 
system. Dess flexibilitet gör att du kan borsta 3/4 av 
vägen runt en lyktstolpe.

Stödbalk Det är enkelt att fästa och lossa med den automatiska 
stödbalken.

Borstreglering Med borstregleringen justerar du borsthastigheten och 
borstriktningen för bästa resultat.

Justerbar 
viktfördelning

Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage 
på redskapet.

Extra utrustning (tillval):

Mjuk ogräsborste Den platta stålborsten lösgör och tar bort ogräs 
samtidigt som den är skonsam mot ytor. Perfekt för 
stenläggning som är känslig för märkning och behöver 
regelbunden ogräsrensning.

Hård ogräsborste De hårda ogräsborstarna är en blandning av platta 
stålborst och stålvajer. Dessa är för tungt arbete på 
större, starkare ogräs. Perfekt för stenläggning och 
asfaltvägar som behöver regelbunden ogräsrensning.

Skydd Skyddet förhindrar att ogräs sprids över ett brett 
område och för att samla upp ogräset under sug- 
munstycket.

Sugmunstycke och 
uppsamlingstank

Ett dedikerat sugmunstycke gör det möjligt att kombi-
nera ogräsborsten med sop-/sugmaskinens uppsam-
lingstank så att du kan suga upp det uppryckta ogräset 
i uppsamlingstanken direkt. Se sop-/sugmaskinens 
datablad för mer information.

Motvikt Om ogräsborsten används utan sop-/sugmaskinens 
uppsamlingstank, rekommenderar vi att använda en 
motvikt för balansering.

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 3850
Bredd mm 1068
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS) mm 1939 / 2060 

Förvaringsmått
Längd mm 1500
Bredd mm 1000
Höjd mm 850

Vikt  
Vikt (ogräsborste) kg 115

Kapacitet
Arbetsbredd mm 2100
Borsthastighet rpm 0-114
Borstens diameter Ø mm 675
Frigång under sugmunstycke mm 90 
Markfrigång under borsten mm 330
Körhastighet km/h 2-4

CE-certifierad enligt EU-direktiv

Ogräsborste
- City Ranger 2260

Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.
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2830 mm1285 mm

1939 m
m

2060 m
m

Standardutrustning:

Lutning för rengöring Klipparen kan lutas och vila på två stödhjul vilket gör 
rengöringen enkel. 

Flytande funktion Efter att klipparen lyfts återgår den snabbt till flytande 
läge.

Extra utrustning (tillval):

Toppfilter För extra skydd mot överhettning av motorn rekom-
menderar vi att du utrustar din City Ranger 2260 med 
ett toppfilter när du klipper gräset.

Multiklipparsats Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en 
kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. 
Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden 
naturliga näringsämnen och minskar behovet för 
gödningsmedel.

Uppsamlingsklippare 
(sats)

Bygg om rotorklipparen till en uppsamlingsklippare. 
Att samla upp gräsrester säkerställer det snyggaste 
resultatet och den friskaste gräsmattan. Det rekom-
menderas att använda den dedikerade gräsupp-
samlaren för detta ändamål. Se sop-/sugmaskinens 
datablad för mer information.

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 2830
Bredd mm 1285
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS) mm 1939 / 2060

Förvaringsmått
Längd mm 1080
Bredd mm 1285
Höjd mm 580

Vikt  
Vikt (rotorklippare) kg 100

Kapacitet
Markfrigång under klippare mm 100
Antal klipparblad st. 2
Klipphastighet (tipphastighet) m/s. 77
Klippbredd mm 1210
Justerbar klipphöjd mm 30-70
Teoretiskt klippområde - rotorklippare m2/h 15600
Teoretiskt klippområde - multiklippare m2/h 12000

Max. rekommenderad arbetshastighet
Rotorklippare * km/h 13
Uppsamlingsklippare * km/h 10
Multiklippare (kortare gräs) * km/h 10
* Beroende på gräs och höjd

Bullernivå
Bullernivå LwA (2000/14/EG) dB(A) 105

CE-certifierad enligt EU-direktiv

Rotor-/multiklippare 
1200
- City Ranger 2260

Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.



8

3080 mm1582 mm

1939 m
m

2060 m
m

Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.

Standardutrustning:

Hydraulisk 
tippningsfunktion

Med hjälp av manöverhandtaget kan klipparen tippas 
för enkel rengöring och underhåll av klipparen.

Hydraulisk
höjdjustering

Klipphöjden kan justeras med maskinens hydraul-
system.

Specialutvecklade blad Klipparen är utrustad med specialutvecklade blad som 
säkerställer ett fint resultat på kortare tid och med 
mindre effekt.

Pianohjul Pianohjul som flyttar klipparen i linje med manövre- 
ringen är utrustade med tunga glidlager i sina hjul- 
gafflar för hållbarhet.

Skyddsskärmar för 
gräsmatta

Skyddsskärmarna för gräsmatta skyddar både bladen 
och gräsmattan. Skärmarna förhindrar större vassa 
eller hårda föremål från att träffa knivarna, vilket min-
skar slitaget på knivarna. Skärmarna skyddar också 
gräsmattan, eftersom du undviker att de trycks ner i 
gräsmattan om gräsklipparen sänks för mycket.

Flytande funktion Efter att klipparen lyfts återgår den snabbt till flytande 
läge.

Extra utrustning (tillval):

Toppfilter För extra skydd mot överhettning av motorn rekom-
menderar vi att du utrustar din City Ranger 2260 med 
ett toppfilter när du klipper gräset.

Multiklipparsats Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med 
en ny sats med blad och en kåpa som placeras inuti 
samma gräsklippningsdäck. Multiklippning skapar fina 
rester, som ger jorden naturliga näringsämnen och 
minskar behovet för gödningsmedel.

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 3080
Bredd mm 1582
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS) mm 1939 / 2060

Förvaringsmått
Längd mm 990
Bredd mm 1582
Höjd mm 490

Vikt 
Vikt (rotorklippare) kg 135
Vikt (multiklippare) kg 143

Kapacitet
Markfrigång under klippare mm 135
Antal klipparblad st. 3
Klipphastighet (tipphastighet) m/s. 77
Klippbredd mm 1500 
Justerbar klipphöjd mm 30-80
Teoretiskt klippområde - rotorklippare m2/h 15000
Teoretiskt klippområde - multiklippare m2/h 13500

Max. rekommenderad arbetshastighet
Rotorklippare * km/h 10
Multiklippare (kortare gräs) * km/h 9
* Beroende på gräs och höjd

Bullernivå
Bullernivå LwA (2000/14/EG) dB(A) Ej tillämpl.

CE-certifierad enligt EU-direktiv

Rotor-/multiklippare 
1500
- City Ranger 2260
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1939 m
m

2060 m
m

3230 mm1285 mm

Standardutrustning:

Stativ/ram Den medföljande ramen möjliggör enkel och snabb 
montering och borttagning av uppsamlingstanken. 
Stativet används också för förvaring av uppsamlings-
tanken.

Hydraulisk tömnings-
funktion

Uppsamlingstanken kan tömmas utan att lämna 
sätet. Den hydrauliska tippningsfunktionen styrs från 
joysticken och locket på uppsamlingstanken öppnas 
automatiskt när det lutas.

Tipphöjden kan justeras från 575 till 1860 mm, vilket 
gör det möjligt att tippa direkt i behållare inom detta 
höjdintervall.

Extra utrustning (tillval):

Lövuppsamlingsslang Det är också möjligt att ta bort löv med gräsupp- 
samlaren. När en lövuppsamlingsslang är monterad på 
uppsamlingstanken, kan du ta bort löv på platser där 
gräsklipparen inte kan arbeta - upp till 6 m. Den lätta 
lövuppsamlingsslangen är diskret monterad ovanpå 
uppsamlingstanken, när den inte används.

Gräspanel (10 mm) Uppsamlingstanken levereras som standard med ett 
5 mm gräsfilter för att minimera luftburna partiklar 
vid arbete med torrt gräs. Ett 10 mm gräsfilter ökar 
luftflödet och sugeffekten, och är en fördel vid arbete 
med fuktigt och tungt gräs.

Plastpanel Används för mycket fuktigt och klibbigt gräs. Plast- 
panelen förs in i uppsamlingstanken för att förhindra 
att gräsfiltret blockeras.

Multiklippar- och 
rotorklipparsatser

Du kan snabbt konvertera gräsuppsamlaren till en 
icke-samlande multiklippare eller standardrotor- 
klippare med hjälp av tillgängliga specialsatser.

Gräsuppsamlare
- City Ranger 2260

Tekniska specifikationer

Mått
Längd (med klippare 1200) mm 3230
Bredd (med klippare 1200) mm 1285
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS) mm 1939 / 2060
Höjd med lövuppsamlingsslang mm 2150 

Förvaringsmått
Längd mm 1700
Bredd mm 940
Höjd med / utan uppsamlingsslang mm 2150 / 1950

Vikt  
Vikt med hytt / störtbåge (ROPS) 1) kg 1242 / 1212
Nyttolast med hytt / störtbåge (ROPS) kg 368 / 398
Vikt (gräsuppsamlare) kg 202
Vikt - ram kg 31

Uppsamlingstank (gräsuppsamlare)
Uppsamlingstankens volym l 750
Uppsamlingstank belastning, max. kg 300
Tippningshöjd, min.-max. mm 575-1860

Kapacitet
Luftflöde m3/h 2400
Lufthastighet km/h 120
Körhastighet km/h 1-10

Bullernivå
Bullernivå LwA (2000/14/EG) dB(A) 105

CE-certifierad enligt EU-direktiv
1) Inkluderar: gräsuppsamlare, klippare 1200, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.
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3500 mm1600 mm

1939 m
m

2060 m
m

Häcksax
- City Ranger 2260

Standardutrustning:

Skydd För montering på klippstången under transport och 
förvaring.

Stödbalk Häcksaxen är utrustad med stödbalk som används 
vid demontering av verktyget för säker parkering.

Hållare För att alltid ha smörjspray till hands monteras en 
hållare för flaskan på den vertikala bommen.

Extra utrustning (tillval):

Häckklippare Se datablad på nästa sida.

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 3500
Bredd mm 1600
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS) mm 1939 / 2060

Förvaringsmått
Längd mm 1000
Bredd mm 1600
Höjd mm 1450

Vikt  
Vikt (klippare) kg 25
Vikt (arm) kg 115

Kapacitet
Klippbredd mm 1300
Klipphöjd, max. * mm 3200
Horisontell klipphöjd * mm 0-2100

Horisontell räckvidd * mm 0-2500

Grentjocklek, max. mm 25
Körhastighet km/h 0-2
Antal blad st. 36
Oljeförbrukning l/min. 25

CE-certifierad enligt EU-direktiv
* Klippbomsintervallet anges med monterad klippstång.

Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.
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4000 mm1400 mm

1939 m
m

2060 m
m

Häcktrimmer
- City Ranger 2260

Standardutrustning:

Stödben Häcktrimmeren är utrustad med stödben som 
används vid demontering av verktyget för säker 
parkering.

Hållare För att alltid ha smörjspray till hands monteras en 
hållare för flaskan på den vertikala bommen.

Extra utrustning (tillval):

Klippare Se datablad på föregående sida.

Motvikt Vi rekommenderar att använda en motvikt bak på 
City Ranger 2260 när du använder häcktrimmeren.

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 4000
Bredd mm 1400
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS) mm 1939 / 2060

Förvaringsmått
Längd mm 1000
Bredd mm 500
Höjd mm 1600

Vikt  
Vikt (klippare) kg 48
Vikt (arm) kg 115

Kapacitet
Klippbredd mm 1300
Klipphöjd, max. * mm 2700
Horisontell klipphöjd * mm 300-2100

Horisontell räckvidd * mm 1850

Grentjocklek, max. mm 25
Körhastighet km/h 0-2
Antal blad st. 3
Oljeförbrukning l/min. 20-28

CE-certifierad enligt EU-direktiv
* Klippbomsintervallet anges med monterad klippare.

Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.
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3060 mm1475 mm

1939 m
m

2060 m
m

Standardutrustning:

Justering röjningshöjd Röjningshöjden justeras med de två framhjulen 
(grov- och finjustering). Grovjustering görs med sju 
justeringar i intervallet 0-110 mm. Finjustering utförs 
med en variabelt justerbar spak.

Extra utrustning (tillval):

Vertikalskärarknivar Genom att byta slagorna mot vertikala blad omvand-
las slagklipparen till en vertikalskärare, som hanterar 
mossa och ogräs utan behov av bekämpningsmedel. 
Vertikalskäraren tar bort mossa samtidigt som den 
skär en tunn ränna i grästorven, så gräsrötterna luftas. 
Detta stärker gräset så att grästorven är mycket mer 
motståndskraftig mot ogräs.

Toppfilter Det rekommenderas att använda ett toppfilter för gräs-
klippning eftersom detta hindrar att kylaren blockeras 
av gräs och skyddar motorn. 

Motvikt Vi rekommenderar att använda en motvikt bak på City 
Ranger 2260 när du använder slagklipparen. 

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 3060
Bredd mm 1475
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS) mm 1939 / 2060

Förvaringsmått
Längd mm 955
Bredd mm 1475
Höjd mm 530

Vikt  
Vikt (slagklippare / vertikalskärare) kg 154 / 151

Kapacitet

Antal slagor st. 76
Antal vertikala blad (max.) st. 38
Slag - arbetsbredd mm 1225
Slag - arbetshöjd mm 0-110
Rotation av blad rpm 2800
Vertikalskärare - arbetsbredd mm 1170
Vertikalskärare - arbetsdjup mm 0-15

CE-certifierad enligt EU-direktiv

Slagklippare
- City Ranger 2260

Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.
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2640 mm1220-1370 mm

1939 m
m

2060 m
m

Standardutrustning:

Rotorklippare med två 
blad

Kantskäraren har två blad för optimal prestanda. 
Samtidigt som du skär kanten bearbetar maskinen 
också marken för ett perfekt resultat.

Justerbart arbetsdjup Arbetsdjupet regleras enligt markförhållandena, 
genom att justera stödhjulet.

Vändbart blad Gör det möjligt att skära utåt eller inåt.

Justerbar förskjutning Gör det möjligt att justera avståndet mellan maskin 
och arbetsområde.

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 2640
Bredd mm 1220-1370
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS) mm 1939 / 2060

Förvaringsmått
Längd mm 540
Bredd mm 930-1080
Höjd mm 520

Vikt  
Vikt (kantskärare) kg 50

Kapacitet
Markfrigångshöjd under klipparen mm 140

Klippdjup (max.) mm 95

Förskjutning mm 150
Körhastighet km/h 1-2

CE-certifierad enligt EU-direktiv

Kantskärare
- City Ranger 2260

Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.
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3045 mm1068 mm

1939 m
m

2060 m
m

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 3045
Bredd mm 1068
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS) mm 1939 / 2060

Förvaringsmått
Längd mm 705
Bredd mm 1045
Höjd mm 405

Vikt  
Vikt (tippbar skopa) kg 40

Kapacitet
Volym l 66

Lyftkapacitet kg 125

Markfrigång under skopan mm 430

CE-certifierad enligt EU-direktiv

Tippbar skopa
- City Ranger 2260

Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.

Standardutrustning:

Ett ergonomiskt 
hjälpredskap

Den tippbara skopan är ett ergonomiskt hjälpredskap 
som skyddar användaren från många tunga lyft och 
stora belastningar. Den förebygger således rygg- 
problem och får arbetstiden att räcka till bättre.

Robust 
stålkonstruktion

Skopan är stark och robust. Den är tillverkad av stål 
och har en lyftkapacitet på 125 kg. Den är således 
oöverträffad  t.ex. när det gäller att flytta snö. Och den 
är inte mindre idealisk för trädgårdsanläggaren, som 
normalt arbetar med både sand, grus, jord och sten.

Hydraulisk 
tippfunktion

Den tippbara skopan kan hantera allt detta och komma 
fram på riktigt smala gångar. Den är enkel att lasta och 
har en hydraulisk tippfunktion, som är utom-ordentligt 
smidig att arbeta med. Skopan tippar t.ex. lätt över 
låga häckar och liknande hinder utan att skada något. 
Lasset kan spridas redan vid tippningen. Och skopan 
kan till på köpet ”göra i ordning” efter sig genom att 
använda skopskäret för att jämna till det nya lagret, så 
att ytan ser vacker ut på en gång.
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4500 mm1068 mm

1939 m
m

2060 m
m

Standardutrustning:

Stålchassi Den tippbara vagnen har ett starkt byggt stålchassi 
med fast framlän och fasta sidor.

Hydraulisk tippnings-
funktion

Lossningen av vagnen på 0,44 m3 görs enkelt med 
joysticken från förarsätets komfort.

Stödhjul Stödhjulet möjliggör enkel montering, lossning och 
förvaring. 

Extra utrustning (tillval):

Sidoförlängningar De valfria sidoförhöjningarna ökar vagnens volym. 
Sidoförhöjningarna är 40 cm höga.

Belysning Den galvaniserade balken med bakljus gör vagnen 
synlig i trafiken.

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 4500
Bredd mm 1068
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS) mm 1939 / 2060

Förvaringsmått
Längd mm 2100
Bredd mm 1025
Höjd mm 850

Vikt  
Vikt (tippvagn) kg 160

Kapacitet
Plattform, längd mm 1500
Plattform, bredd mm 950
Plattform, höjd mm 310

Plattform, höjd med sidoförhöjning mm 350

Volym m3 0,44
Volym med sidoförhöjning m3 1,02
Lastbärarkapacitet, max. kg 440
Lasthöjd mm 850

CE-certifierad enligt EU-direktiv

Tippvagn
- City Ranger 2260

Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.
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2500 mm1068 mm

1939 m
m

2060 m
m

Standardutrustning:

Surrningskrokar Plastflakkan har 4 surringskrokar för att spänna fast 
verktyg etc.

Lättvikt Plastflakkan är tillverkad i PE-plast och är lätt att 
hantera.

Låg lasthöjd Underlättar ergonomisk lastning och minskar belast-
ningen på ryggen. 

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 2500
Bredd mm 1068
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS) mm 1939 / 2060

Förvaringsmått
Längd mm 1185
Bredd mm 880
Höjd mm 585

Vikt  
Vikt med hytt / störtbåge (ROPS) 1) kg 966 / 936
Nyttolast med hytt / störtbåge (ROPS) kg 644 / 674
Vikt (plastflak) kg 26

Kapacitet
Plattform, längd mm 820
Plattform, bredd mm 760
Plattform, höjd mm 68-200
Volym l 95
Lastbärarkapacitet, max. kg 100
Lasthöjd mm 900

CE-certifierad enligt EU-direktiv
1) Inkluderar: lastbärare, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

Plastflak
- City Ranger 2260

Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.
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3260 mm1220 mm

1939 m
m

2060 m
m

Standardutrustning:

Trapetsmontering Trapetsmonteringen säkerställer att snöborsten 
alltid är fri från redskapsbärarens hjul, oavsett vinkel. 
Snöborsten roterar automatiskt med redskapsbäraren 
- och sopar alltid framför hjulen på redskapsbäraren.

Reversering av borsten Möjlighet att vända borstens rotation säkerställer att 
operatören kan sopa material när maskinens backas 
ut från en gränd eller parkeringsplats, vilket ger ett 
utmärkt resultat. 

Justerbar hastighet Rotationshastigheten kan enkelt justeras från hytten 
för att matcha sopbehovet.

Stödstativ Ett stödstativ med hjul är inbyggt i snöborsten för 
enkel förvaring.

Justerbar 
viktfördelning

Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage 
på redskapet.

Extra utrustning (tillval):

Utökat borstskydd Genom att montera ett borstskydd utökas snöbor-
stens skydd, vilket minimerar att snö virvlar upp fram-
för vindrutan. Dessutom gör skyddet det enklare att 
kontrollera riktningen av sopad sand och sopat grus 
under sommaranvändning. Detta kan även monteras i 
efterhand på befintliga snöborstar. 

Antikorrosions- 
behandling

Vi rekommenderar att använda antikorrosions- 
behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 3260
Bredd mm 1220
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS) mm 1939 / 2060

Förvaringsmått
Längd mm 820
Bredd mm 1220
Höjd mm 650

Vikt  
Vikt (snöborste) kg 104

Kapacitet
Röjningsbredd - rak mm 1220
Arbetsbredd - vinklad 25° mm 1150
Markfrigång under borsten mm 420
Borstens diameter Ø mm 550
Körhastighet km/h 1-15
Teoretisk sopkapacitet m2/h 18300
Hanterar snödjup upp till mm 250
Borsthastighet rpm 0-240
Svängvinkel 25°

CE-certifierad enligt EU-direktiv

Snöborste
- City Ranger 2260

Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.
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3450 mm1125 mm

1939 m
m

2060 m
m

Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.

Snöslunga
- City Ranger 2260

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 3450
Bredd mm 1125
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS) mm 1939 / 2060

Förvaringsmått
Längd mm 1050
Bredd mm 1125
Höjd mm 1500

Vikt  
Vikt (snöslunga) kg 140

Kapacitet
Arbetsbredd mm 1100
Matningsintagets höjd mm 600
Markfrigång under snöslungan mm 370
Skruvmatningens diameter mm 395
Utmatningsstrutens diameter mm 400
Axelvarv per minut rpm 1000

CE-certifierad enligt EU-direktiv

Standardutrustning:

Hydraulisk och 
elektrisk justering
av utkastartratt

Utkastartrattens horisontella riktning justeras hydrau-
liskt via joystick från förarhytten. Vertikal justering 
görs via utkastartratt-kontakten i förarhytten.

Blad Snöslungan har ett utbytbart skär.

Släpsko De 2 släpskorna är justerbara i höjdled och säkerställer 
att skäret följer variationer i underlaget.

Säkerhetsfunktion Vid eventuell igensättning är maskinen utrustad med 
fjäderbultar på matningsskruven för att skydda 
maskinen mot överbelastning.

Justerbar 
viktfördelning

Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage 
på redskapet.

Extra utrustning (tillval):

Motvikt När snöslungan arbetar ensam - alltså utan salt- och 
sandspridare - MÅSTE motvikter monteras för att säker-
ställa god stabilitet.

Antikorrosions- 
behandling

Vi rekommenderar att använda antikorrosions- 
behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Ny 
modell
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2850 mm1300 mm

1939 m
m

2060 m
m

Standardutrustning:

Hydraulisk 
vinkeljustering

Snöplogens vinkel kan justeras från kontrollerna i 
hytten, vilket gör det enkelt för operatören att justera 
bladet vid behov. 

Säkerhetslutnings- 
system

Vid arbete i djup snö, finns det en risk att köra på 
hinder. Säkerhetslutningsfunktionen minskar risken för 
skador både på plogen och omgivningen. 

Gummiskär 100 mm hög, 26 mm tjock och 1300 mm bred gummi- 
skrapa. Skäret kan användas på två sidor, vilket ger 
dubbel användning och förlängd livslängd.

Flytande släpskor De 2 släpskorna kan justeras på höjden och säker- 
ställer att bladet följer markvariationer.

Justerbar 
viktfördelning

Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage 
på redskapet.

Extra utrustning (tillval):

Antikorrosions- 
behandling

Vi rekommenderar att använda antikorrosions- 
behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 2850
Bredd mm 1300
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS) mm 1939 / 2060 

Förvaringsmått
Längd mm 515
Bredd mm 1300
Höjd mm 545

Vikt  
Vikt (snöplog) kg 66

Kapacitet
Röjningsbredd - rak mm 1300
Arbetsbredd - vinklad mm 1130
Markfrigång under skäret mm 420
Körhastighet km/h 1-20
Hanterar snödjup upp till mm 350
Svängvinkel 30°
Teoretisk prestanda m2/h 26000

CE-certifierad enligt EU-direktiv

Snöplog
- City Ranger 2260

Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.
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3000 mm1400 mm

1939 m
m

2060 m
m

Standardutrustning:

Hydraulisk 
vinkeljustering

Varje sida/blad kan justeras från kontrollerna i hytten, 
vilket gör det enkelt för operatören att justera bladen 
vid behov. 

Vibrationsdämpning A-ram med integrerad vibrationsdämpning, vilket ökar 
komforten och minskar buller.

Vulkollan-skär Det vulkaniserade skäret är bra för ytor som kräver 
extra omsorg. Skäret kan vändas och användas på 
två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd 
livslängd. Vikplogen kan monteras med antingen 
vulkaniserat gummiskär eller stålskär.

Stålskär Skäret kan vändas och användas på två sidor, vilket 
ger dubbel användning och förlängd livslängd. 
Vikplogen kan monteras med antingen stålskär eller 
vulkaniserat gummiskär.

Säkerhetslutnings- 
funktion

Vid arbete i djup snö, finns det en risk att köra på 
hinder. Säkerhetslutningsfunktionen för vikplogens 
mindre del minskar risken för skador både på plogen 
och omgivningen. 

Justerbar 
viktfördelning

Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage 
på redskapet.

Flytande släpskor De 2 släpskorna kan justeras på höjden och säker- 
ställer att plogen följer markvariationer.

Extra utrustning (tillval):

Antikorrosions- 
behandling

Vi rekommenderar att använda antikorrosions- 
behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 3000
Bredd (rak) mm 1400
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS) mm 1939 / 2060 

Förvaringsmått
Längd mm 500
Bredd mm 1400
Höjd mm 600

Vikt  
Vikt (vikplog) kg 118

Kapacitet
Röjningsbredd - rak mm 1400
Arbetsbredd - vinklad mm 1200-1400
Arbetsbredd - 30°, Y- & V-form mm 1200
Markfrigång under skäret mm 240
Markfrigång under stödbalken mm 215
Körhastighet km/h 1-20
Hanterar snödjup upp till mm 500
Svängvinkel 30°
Teoretisk prestanda m2/h 28000

CE-certifierad enligt EU-direktiv

Vikplog
- City Ranger 2260

Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.
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2690 mm1068 mm

1939 m
m

2060 m
m

Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.

Salt- och 
sandspridare
- City Ranger 2260
Standardutrustning:

Hållbart material Denna spridare är tillverkad i rostfritt stål och har en 
hög hållbarhet. Den har två motorer för individuella jus-
teringar av spridarskivan och omröraren för optimerad 
spridning. Den har optimerats med gummitätningar för 
en tätare passform. 91 kg.

Omrörare Omröraren förhindrar blockering, krossar klumpar och 
säkerställer exakt och jämn spridning - och därmed 
även upptining av marken. Tillverkade av härdat 
Hardox-stål är omrörarfingrarna extremt robusta.

Materialförvaring Det finns utrymme för extra påsar med salt och sand 
ovanpå uppsamlingstankens galler, vilket gör det möj-
ligt för operatören att fylla salt- och sandspridaren på 
plats. Observera den maximala lastkapaciteten.

Stativ Ett stativ för att fästa/lossa levereras med spridaren 
som standard. Stativet har hjul, vilket gör det enkelt att 
flytta spridaren till förvaring utan tunga lyft.

Start-/stoppfunktion Start-/stoppfunktionen säkerställer att spridningen 
följer fordonets rörelse. All spridning stoppar när 
fordonet står stilla.

Extra utrustning (tillval):

Presenning Ett skydd håller materialet torrt och förbättrar därmed 
indirekt spridningens noggrannhet.

Nummerskyltsats 
- bak

Hållaren för den bakre nummerskylten rekommen-
deras när salt- och sandspridaren är monterad, om 
maskinen ska användas på allmänna platser (enligt 
nationella lagar).

Antikorrosions- 
behandling

Vi rekommenderar att använda antikorrosions- 
behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 2690
Bredd mm 1068
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS) mm 1939 / 2060

Förvaringsmått
Längd med stativ mm 1250
Bredd mm 880 
Höjd med stativ mm 1290

 
Vikt 
Vikt med hytt 1) kg 1052
Nyttolast med hytt kg 558
Vikt (spridare) kg 91
Vikt - stativ kg 31

Spridare
Volym l 240 
Spridare belastning, max. kg 330
Lasthöjd mm 1290

Kapacitet
Spridningsbredd mm 1000-5000
Körhastighet km/h 1-20

Materialmängd per m2

Salt 2) g 5-125
Sand 2) g 5-50

CE-certifierad enligt EU-direktiv
1) Inkluderar: salt- och sandspridare, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.
2) Beroende på spridningsmaterial, bredd & förhållanden.
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Anteckningar
- City Ranger 2260
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Anteckningar
- City Ranger 2260



Eg
ho

lm
 A

/S
 - 

11
.0

5.
20

23
 - 

Sp
ec

ifi
ka

tio
ne

r o
ch

 d
et

al
je

r ä
r f

ör
em

ål
 fö

r ä
nd

rin
ga

r u
ta

n 
fö

re
gå

en
de

 m
ed

de
la

nd
e.

 Il
lu

st
ra

tio
ne

r k
an

 v
is

as
 m

ed
 e

xt
ra

 u
tru

st
ni

ng
.

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

Egholm A/S utvecklar, producerar och marknadsför redskapsbärare som håller vägar, parker och utom-
husområden 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 special- 
redskap 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. 

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 verk- 
liga 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.


