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

Snöborste
- City Ranger 3070

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 4630
Bredd mm 1520
Höjd / med rotorljus mm 2000 / 2210

Förvaringsmått
Längd med stativ mm 1100
Bredd mm 1520
Höjd med stativ mm 750

Vikt  
Vikt (snöborste) kg 145

Kapacitet
Röjningsbredd - rak mm 1460
Arbetsbredd - vinklad 25° mm 1320
Markfrigång under borsten mm 340
Borstens diameter Ø mm 600
Körhastighet km/h 1-15
Teoretisk sopkapacitet m2/h 21900
Hanterar snödjup upp till mm 250
Borsthastighet rpm 0-250
Svängvinkel 25°

CE-certifierad enligt EU-direktiv

Standardutrustning:

Stödben Stödbenen medföljer snöborsten, vilket gör att borsten 
är enkel att demontera och förvara. Stödbenen 
skyddar borsten när sopmaskinen förvaras.

Borsttryckssystem Vid aktivering av den hydrauliska viktfördelningen 
följer den främre borsten marken. Dessutom kan 
operatören styra borsttrycket från kontrollerna i 
hytten. Genom att enkelt kunna justera borstens tryck 
att passa behovet, kan föraren köra med det lägsta 
erfordrade trycket på borsten, och minskar därmed 
slitaget på den. Systemet ökar prestandan och sänker 
driftkostnaderna.

Pendlande snöborste Snöborsten har en pendelrörelse, som gör det möjligt 
för den att följa marken.

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.

Reverserande funktion 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.

Extra utrustning (tillval):
Utökat borstskydd Genom att montera ett stänkskydd utökas snöborstens 

skydd, vilket minimerar att snö virvlar upp framför 
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. 

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.




