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

Salt- och 
sandspridare
- City Ranger 3070

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 4305
Bredd mm 1220
Höjd / med rotorljus mm 2000 / 2210

Förvaringsmått
Längd med / utan stativ mm 2444 / 2230
Bredd mm 1110 
Höjd med / utan stativ mm 2012 / 1060

 
Vikt 
Vikt (spridare) kg 295
Nyttolast (spridare) 1) kg 950

Spridare
Volym l 600 
Lasthöjd mm 1850

Kapacitet
Spridningsbredd mm 1500-6000
Körhastighet km/h 1-30

CE-certifierad enligt EU-direktiv
1) Utan redskap monterat på A-ramen.

Standardutrustning:

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

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

Säkerhetsnät/-galler Ett nät placeras ovanpå spridaren för att begränsa 
åtkomsten i skruvmatningen, vilket minskar risken 
för skador. Nätet har ett enkelt låssystem, vilket gör 
det enkelt att avlägsna om du behöver komma åt 
skruvmatningen. 

Hål för gaffeltruck Spridaren är konstruerad med två hål på undersidan, 
för lastning eller lossning av gaffeltruck eller liknande. 
Därmed kan spridaren enkelt förvaras på lagerhyllor 
eller liknande när den inte används.

Omrörare Omröraren förhindrar blockering, krossar klumpar och 
säkerställer exakt och jämn spridning - och därmed 
även upptining av marken.

Stege För enkel inspektion av spridaren.

Hastighetsberoende 
funktion

Materialspridning beror på körhastigheten.

Extra utrustning (tillval):
Stativ Ett stativ för att fästa/lossa salt- och sandspridaren. 

Stativet har hjul, vilket gör det enkelt att flytta spridaren 
till förvaring utan tunga lyft. Stativet är detsamma som 
det som används för sop-/sugmaskinen - använd bara 
den medföljande adaptern. Om du redan har ett stativ 
kan adaptern köpas separat.

Blinkande lampa / 
varningsljus

Den blinkande lampan / varningsljus på salt- och sand-
spridaren säkerställer en extra säkerhetsparameter.

Bakre arbetsbelysning Operatören kan inspektera och justera spridarskivan 
vid arbete i mörker.

Matarskydd för 
torrsalt

Skyddet säkerställer att fint material, som torrsalt, inte 
bara rinner ur spridaren, vilket minskar avfallsmängden 
och ökar användningseffektiviteten.

Däck 235/65 R 16 
(M+S)  

De breda däcken lämpar sig även för vinterservice. 
De har också en M+S-identifierare (snöflinga), men 
genererar mindre marktryck.

Däck 195/70 R 15 
(M+S)

Vid användning av snökedjor rekommenderar vi 15” 
däck. Precis som 16”-hjulen har även dessa däck en 
M+S-kod och är lämpliga för vinterservice.

Däck 27 x 10.50-15 
BKT

BKT gräsdäck är främst avsedda för användning på 
känsliga grönområden. På grund av den stora kon-
taktytan genererar de väldigt lite marktryck.

Antikorrosions- 
behandling

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




