
21

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.




