
Vysoký výkon
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Množstvo nadstavieb

Nová tvár na komunálnom trhu
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City Ranger 3500



Vysoký výkon - 
multifunkčné použitie

Samozberný zametač Externá sacia hadica

Zametacia kefa na snehZber trávy do zásobníka zametača

Snehová radlica rovná Sypač chem. a inertných materiálov

Samozberný zametač:
Pofesionálne zametanie ciest a chodníkov

Šírka zametania 1,3 - 3,1 m

Výška vyprázdňovania 1,6 m

Externá sacia hadica pre nedostupné miesta

Systém recyklácie vody a a vysokotlakový čistič

Základný stroj:
Kĺbový - vysoká manévrovateľnosť

Nízká spotreba pohonných hmôt

Transportná rýchlosť 38 km/h

Pohon štyroch kolies

Povolená celková hmotnosť 3,5 t

Užitočné zaťaženie do 1,8 t

Pohodlie:
Listové odpruženie všetkých kolies

Nezávislé odpruženie kabíny

Priestranná dvojsedadlová kabína

Vynikajúci rozhľad

Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča

Riadenie na pravej strane

Klimatizovaná kabína



Snehová „V“-radlica

Valcový gravitačný sypač

Kropiaca lišta

Sklápač

Nádrž na vodu

Výška vyprázdňovania 1,6 m

Kefa na burinu

Nadstavby pre celý rok:

Zametač: Samozberný zametač, externá sacia hadica, tretia kefa, vysokotlakový čistič

Odstraňovanie buriny bez chemikálií: Kefa na burinu

Vysokotlakové kropenie: Kropiaca lišta a ručný čistič na manuální oplach 

Sekanie trávy: Rotačná sekačka, mulčovacia sekačka, zásobník na trávu - zametací zásobník

Preprava: Zadný sklápač

Zimná údržba: Zametacia kefa na sneh, rovná radlica, „V“ radlica, sypač chemických a inertných mat., 

valcový gravitačný sypač, valcový gravitačný sypač s tanierovým rozmetadlom, rozprašovač soľanky

Prevádzka:
Vysoko kvalitné diely

Žiadna elektronika

Optimálna efektivita motoru

Nízká spotreba pohonných hmôt

Nízke prevádzkové náklady

Servisné kontroly každých 500 hodín



Technické údaje
City Ranger 3500

Rozmery City Ranger 3500

Dĺžka

Šírka

Výška

Technické údaje:

Prázdná hmotnosť - v závislosti na nádstavbe                       2 400 kg

Povolená celková hmotnosť    

Užitočné zaťaženie - samozberný zametač

Max. užitočné zaťaženie

Rázvor náprav

Pneumatiky, štandardné 195/75 R16

Hydrostatický pohon 
Trvalý pohon štyroch kolies

Kĺbové spojenie náprav

Polomer otáčania vnútorný                                                             1 900 mm

Transportná rýchlosť                                                                           38 km/h

Rýchlosť pri zametaní 0-15 km/h

Maximálna šírka zametania, vrátane tretej kefy           

Objem nádrže na vodu 250 l

Objem nádrže na recyklovanú vodu 300 l

Hladina hluku v kabíne 68 - 73 db (A)

LwA 99 dB

Motor:

Typ motora Perkins Diesel

Smernica 97/68/EU Faza IIIA

Výkon motora 51 HP /38 kW

Spotreba paliva pri 2 200 ot./min 4 – 6 l/hodinu

Valce 4

Objem palivovej nádrže 65 l

Systém chladenia Chladenie vodou

Elektrický systém:

Akumuláror 100 Ah - 12 V

Alternátor 85 A - 12 V

Brzdy:

Brzdy - predné Hydraulické kotúčové

Brzdy - zadné Hydrostatické

Parkovacia brzda Mechanické brzdy

Ďalšie vlastnosti

Motor Dieselový motor s prirozeným saním Perkins 404D-22, 2200 cm3, 4 valce, 51 
HP

Prevodovka Hydrostatický trvalý pohon štyroch kolies

Manévrovateľnosť Kĺbové spojenie náprav, vysoká manévrovateľnosť s polomerom otáčania 1,9 
m. Umožňuje čistiť ulice a chodníky široké iba 1,3 m.

Transportná rýchlosť 38 km/h

Vibrácie Zavesenie podvozku a nezávislé zavesenie kabíny chráni obsluhu proti 
prenosu vibrácií na telo

PM 10, schválenie TÜV

Vyprázdňovanie zásobníka Výška zdvihu 1,6 m

Zametacia šírka Široký záber zametania 1,3 - 3,1 m, vrátane tretej kefy

Vynikajúci rozhľad Riadenie vpravo, takže šofér sedí blízko obrubníku a má jasný výhľad na 
nadstavbu počas zametania

Miesto pre dvoch Dvojmiestna bezpečnostná klimatizovaná kabína

Pohodlie šoféra Vynikajúce pohodlie pri sedení s priestrannou kabínou a skvelým rozhľadom 
pri práci

Servisovanie Servis iba raz za 500 hodín, jednoduchá údržba, žiadne elektronické súčiastky

Prevádzka Vysoko kvalitné súčiastky, spracovanie a vynikajúca spoľahlivosť zaisťujú 
nízke prevádzkové náklady. Protizamŕzací systém.

Povolená celková hmotnosť 3,5 t

Maximálne užitočné 
zaťaženie

1,8 t – v závislosti na vybavení

Svetlá Pracovné svetlá a maják sú štandardnou výbavou

Klimatizácia Štandard

Doplnky

Tretia kefa

Kamery Pre pohľad dozadu (infračervená), na sacej hubici

LED sada Zadné svetlá, pracovné svetlá, čítacie svetlo, maják

Merače Vzdialenosť alebo čas zametania

Výber farby Vyberte si svoju preferovanú farbu

vhodným na trávnik
29 x 12,50 x 15-6

Pneumatiky - nízkotlakové 275/60 R15     
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