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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.


