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

Triplex rotorklippare 
2500
- City Ranger 3070
Standardutrustning:

Hydrauliskt styrda 
klippvingar

Från joysticken i hytten kan klipparens vingar justeras 
efter dina behov: både vingar upp, ner eller individuella 
positioner. Därmed kan klippbredden justeras efter 
uppgiften när du har ett smalare utrymme eller när en 
större gräsmatta behöver klippas. Möjligheten att göra 
bredden mindre med vingarna i upprätt läge är också 
en fördel vid transport till och från uppgiften.

Hydraulisk 
tippningsfunktion

Från joysticken i hytten kan klipparen tippas för enkel 
rengöring och underhåll av klipparen eller, om så 
önskas, byte av blad.

Manuell höjdjustering Klipphöjden kan justeras genom att flytta höjdringarna 
på vart och ett av hjulen på klipparen.

Specialutvecklade blad Klipparen är som standard utrustad med special-
utvecklade 4-i-1 blad som säkerställer ett fint klipp-
resultat.

Pivåhjul Pivåhjulen (6 st.) flyttar klipparen i linje med manövre-
ringen.

Reverserande kylfläkt Maskinen ger de absolut bästa förutsättningarna för 
lufttillförsel och kylning med hjälp av tillfällig luftvänd-
ning genom kylenheten, som blåser bort allt gräs inuti 
inloppsnätet.

Flytande funktion Efter att klipparen lyfts återgår den snabbt till flytande 
läge.

Extra utrustning (tillval):
”Low lift”-blad Knivarna kan bytas ut mot ”Low lift”-knivar, som tack 

vare sin design ger mindre gräsrester.
Lämplig för klippning av kort gräs och användning i 
torra förhållanden.

Multiklipptillsats Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en 
kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. 
Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden 
naturliga näringsämnen och minskar behovet för 
gödningsmedel.

Stenskottsskydd Att installera ett kedjeskydd förhindrar att stenar och 
andra föremål kastas iväg till fara för förbipasserande.

Skyddsskärmsats för 
gräsmatta

Skyddsskärmarna för gräsmatta skyddar både bladen 
och gräsmattan. Skärmarna förhindrar större vassa 
eller hårda föremål från att träffa knivarna, vilket mins-
kar slitaget på knivarna. Skärmarna skyddar också 
gräsmattan, eftersom du undviker att de trycks ner i 
gräsmattan om gräsklipparen sänks för mycket. En 
sats består av 5 st. skärmar.

Däck 235/65 R 16
(M+S)  

Dessa däck kan användas universellt (sommar och 
vinter) och genererar mindre marktryck än de smalare 
195/75 R 16-däcken.

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.

Tekniska specifikationer

Mått
Längd mm 5047
Bredd mm 1880-2535
Höjd / med rotorljus mm 2000 / 2210

Förvaringsmått
Längd mm 1550
Bredd mm 1880-2535
Höjd mm 500

Vikt 
Vikt (rotorklippare) kg 365

Kapacitet
Markfrigång under klippare mm 250
Antal klipparblad st. 5
Klippbredd, båda vingarna ned mm 2480 
Klippbredd, en vinge ned mm 2007 
Klippbredd, båda vingarna upp mm 1533 
Justerbar klipphöjd mm 30-80
Teoretiskt klippområde m2/h 24800

Max. rekommenderad arbetshastighet
Rotorklippare * km/h 10
* Beroende på gräs och höjd

Bullernivå
Bullernivå LwA (2000/14/EG) dB(A) Ej tillämpl.

CE-certifierad enligt EU-direktiv




