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

Ogräsborste
- City Ranger 3070

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 5040
Bredd mm 1220
Höjd / med rotorljus mm 2000 / 2210

Förvaringsmått
Längd mm 1500
Bredd mm 1000
Höjd mm 850

Vikt  
Vikt (ogräsborste) kg 128

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

Standardutrustning:

Hydrauliskt justerbar 
borste

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

Stödben Det är enkelt att koppla och koppla i från med det 
automatiska stödbenet.

Borstreglering Med borstregleringen justerar du borsthastigheten och 
riktningen kan justeras på displayen för bästa resultat.

Mjuk ogräsborste Den platta stålborsten rensar och tar bort ogräs 
samtidigt som den är skonsam mot ytor. Perfekt för 
stenläggning som är känslig för märkning och behöver 
regelbunden ogräsrensning. Ogräsborsten kan 
monteras med antingen mjuk ogräsborste eller hård 
ogräsborste som standard.

Hård ogräsborste Den hårda ogräsborsten är en blandning av platta 
stålborst och stålvajrar. Detta är för tungt arbete på 
grövre och kraftigare ogräs. Perfekt för stenläggning 
och asfaltvägar som behöver regelbunden ogräsrens-
ning. Ogräsborsten kan monteras med antingen mjuk 
ogräsborste eller hård ogräsborste som standard.

Justerbar 
viktfördelning

Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage 
på redskapet.

Extra utrustning (tillval):
Skydd Skyddet förhindrar att ogräs sprids över ett brett 

område och för att samla upp ogräset under sug-
munstycket.

Sugmunstycke & 
uppsamlingstank

Ett dedikerat sugmunstycke gör det möjligt att 
kombinera ogräsborsten med sop-/sugmaskinens 
uppsamlingstank så att du kan suga upp det uppryckta 
ogräset i uppsamlingstanken direkt.

Mjuk ogräsborste Om du har köpt en ogräsborste monterad med en hård 
borste, finns en mjuk ogräsborste som tillval.

Hård ogräsborste Om du har köpt en ogräsborste monterad med en mjuk 
borste, finns en hård ogräsborste som tillval.




