
City Ranger 3070

Performance 
på højeste niveau

En kompakt redskabsbærer i topklassen til daglig 
vedligeholdelse af større udendørsområder

Stage V
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City Ranger 3070 sætter nye standarder for denne 
klasse på mange områder: multifunktionel brug, hurtigt 
redskabsskift, manøvredygtighed, operatørkomfort og 
miljøhensyn, for blot at nævne nogle få.

En innovativ multifunktionsmaskine
Med sit unikke redskabsskift kan redskaber udskiftes 
på kun et minut. Dette gøres ganske nemt ved at samle 
frontredskabet op med maskinen og dreje et håndtag, 
hvorefter alle mekaniske, hydrauliske, vandforsynings- 
og elektriske systemer aktiveres og er klar til brug. Det 
kan ikke være nemmere! Dette giver dig mulighed for at 
bruge maskinen til flere opgaver på samme dag, uden 
at du behøver at spilde tid på at køre hen til et værksted 
for at udskifte redskaberne. Og som vi alle ved, så er tid 
lig med penge.

Adgang til alle områder
Med sit fleksible knækled har City Ranger 3070 en 
utroligt lille indvendig vendediameter på kun 1650 mm, 
hvilket sikrer stor manøvredygtighed ved brug i snævre 
passager og tæt på forhindringer. Og med en basis-
maskine, der kun vejer 1800 kg, er overfladetrykket lavt 
nok til, at den kan anvendes på skrøbeligere overflader 
som for eksempel græsplæner og fortove.

Et godt arbejdsmiljø
Mange timers dagligt arbejde med maskinen kan være 
krævende for operatøren. Vi har derfor lagt stor vægt 
på operatørens komfort. Faktorer som en multijuster-
bar arbejdsposition, lavt støjniveau i førerkabinen - kun 
68 dB(A), et unikt ventilationssystem med aircondition 
som standard og et 360 graders panoramaudsyn over
arbejdsområdet er blot nogle af de funktioner, der er 
med til at sikre et godt arbejdsmiljø.

En miljøvenlig og højeffektiv maskine
Den kraftfulde 74 hk Stage V dieselmotor er baseret 
på fremtidssikret teknologi. City Ranger 3070 lever 
således op til de strengeste emissionskrav for diesel-
motorer og overholder dermed storbyernes særlige 
krav til partikeludslip.

Stor fleksibilitet og 
manøvredygtighed
- sikrer multifunktionel brug og adgang til alle områder
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Høj effektivitet og sikkerhed
Med sit unikke redskabsskift vil City Ranger 3070 øge
din effektivitet, da redskaberne kan udskiftes på blot et
minut af kun én person. Du får ingen brug for værktøj 
og behøver næsten ingen oplæring - du samler ganske 
enkelt redskabet op med maskinen og drejer hånd-
taget, som aktiverer maskinens mekaniske, hydrau-
liske og elektriske systemer samt vandforsyningen. 
De bageste redskaber er ligeledes lette at skifte med 
stativet, der købes som ekstraudstyr. Der er intet tungt 
løftearbejde involveret. På displayet i kabinen vælger du 
det relevante redskab, hvorefter du hurtigt er klar til at 
fortsætte med en ny opgave.

Det hurtige redskabsskift er ikke kun effektivt, det øger
også sikkerheden for såvel operatøren som maskinen.
Den kendsgerning, at redskaberne kan udskiftes af 
en enkelt person, gør, at der ikke er risiko for at andre 
kan komme til skade under arbejdet, da ingen behøver 
at opholde sig hverken foran eller bagved maskinen. 
Den automatiske tilkobling af alle systemer eliminerer 
desuden risikoen for beskadigelse af maskinen pga. 
fejlagtig tilkobling.

Redskabsskift på et minut
- sparer tid og maksimerer brugen af din investering

Navnet Egholm er din garanti for frem- 
ragende håndværk, perfekt renholdelse og
en velordnet og attraktiv by for alle, som
bruger den hver dag.

Spar penge
At kunne nøjes med at investere i én maskine til mange
forskellige udendørs vedligeholdelsesopgaver har
mange fordele:

• Lav startinvestering
•  Flere årlige arbejdstimer
 = hurtigere investeringsafkast
•  Kun en maskine
 = mindre oplæring af operatører
•  Mindre behov for opbevaringsplads



6 7

City Ranger 3070

City Ranger 3070 er fleksibel, men den er også special- 
designet, så den passer til dine daglige opgaver. Med de
mange forskellige redskaber, der er tilgængelige, har du en 
maskine, som udfører hver opgave perfekt uden at gå på 
kompromis med kvalitet, fart eller det endelige resultat.

Køretøjets robuste A-ramme gør det muligt for operatøren 
at skifte redskab uden brug af værktøj. Alle mekaniske og 
hydrauliske systemer samt vandsystemer og elektriske 
systemer forbindes ved blot at dreje på et håndtag - og så 
er maskinen klar til brug. Der er ingen spildtid på værk- 
stedet - det bliver ikke nemmere.

Stor manøvredygtighed og let betjening
Det kompakte design og den lette styring sikrer, at City 
Ranger 3070 kan vende på en tallerken - i hvert fald 
næsten. Med en indvendig vendediameter på kun 1650 
mm kan City Ranger 3070 næsten sno sig om lygtepæle 
og andre hindringer i bybilledet.

Dine direkte fordele:

• Lav startinvestering
• Flere årlige arbejdstimer
 = hurtigere investeringsafkast
• Kun en maskine
 = mindre oplæring af operatører
• Mindre behov for opbevaringsplads

Et gennemtestet koncept

Quick-shift 
- redskabsskift på 1 minut 
Takket være det unikke
Quick-shift kan redskabs- 
skift klares på bare ét minut.
Frontredskabet samles
ganske enkelt op med
maskinen, håndtaget drejes,
og alle mekaniske, hydrau-
liske, elektriske og vand- 
systemer tilsluttes, og så er
det klar til start.
Det bliver ikke nemmere!

Tekniske specifikationer Basismaskine

Længde mm 3685

Bredde mm 1220

Højde / med rotorblink mm 2000 / 2210

Vægt - basismaskine 1) kg 1800

Nyttelast kg 1200

Bruttovægt kg 3000

Vendediameter - udvendig mm 4120

Vendediameter - indvendig mm 1650

Motor: Perkins diesel 404J-E22TA 2) hk / kW 74 / 55

4-hjulstræk Standard
1) Inkluderer: 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.
2) Temperatur-afhængig effekt-regulering fra 55 kW til 50 kW.

Stærk dieselmotor

4-hjulstræk

Lavt fladetryk
pga. bred kontaktflade

Lille vendediameter

Knækstyring

A-rammens monteringspunkt
muliggør hurtigt skift af redskaber

Dedikerede redskaber

Støj- og vibrationssvag og
dermed mere behagelig at bruge

Kvalitetshåndværk i alle detaljer
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For operatører, der skal sidde længe i maskinen, er et godt
arbejdsmiljø vigtigt. Her spiller førerkabinens design en
vigtig rolle.

Alle styreenheder lige ved hånden
For at sikre en afslappet betjening af City Ranger 3070
er det centralt placerede komfortsæde udstyret med et 
multijusterbart armlæn med integreret joystick og styre-
knapper. Styreknapperne er intuitive og brugervenlige. 
Med armen hvilende på armlænet er alle maskinfunktioner 
lige ved operatørens fingerspidser.

360 graders panoramaudsyn over arbejdsområdet
Med sine store panoramaruder sikrer City Ranger 3070
et perfekt udsyn over arbejdsområdet og den omgivende
trafik. Kabinestellet er spinkelt, hvilket reducerer risikoen
for blinde vinkler til et minimum. Panoramaudsynet giver
operatøren de bedste muligheder for sikker og stressfri
betjening tæt på forhindringer. På den måde optimeres

sikkerheden såvel for operatøren som for maskinen.
De store, let bøjede glasdøre gør det nemt for operatøren
at stige ind og ud af maskinen. De bidrager samtidig til at
give førerkabinen en mere rummelig oplevelse.

Aircondition sikrer ekstra komfort
På varme sommerdage er en førerkabine med aircondition
med til at sikre ekstra komfort. Og de strategisk place- 
rede luftkanaler sikrer god luftcirkulation i den rummelige 
førerkabine. En ekstra luftkanal er placeret i handskerum-
met, så man kan holde føde- og drikkevarer kølige i løbet af 
dagen. Aircondition er også en effektiv måde at få duggen 
til at forsvinde fra ruderne på fugtige dage. Et højeffektivt 
pollenfilter (F7) reducerer mængden af støv i førerkabinen.

Et godt arbejdsmiljø er ikke kun vigtigt for operatørens
velbefindende, det er også med til at sikre en effektiv og
sikker ydeevne.

- giver et fantastisk arbejdsmiljø og sikker betjening

En unik 
førerkabine

Luftkølet handskerum
Til højre for førersædet er der et lukket handske-
rum. Dette er udstyret med en luftkanal, der 
hjælper med at holde føde- og drikkevarer kølige 
i løbet af dagen.

Opbevaringsfaciliteter
I venstre side af førerkabinen er en kopholder,
et strømstik og et handskerum med til at sikre
et godt arbejdsmiljø. Radioen, der fås som
ekstraudstyr, er også placeret her.

Luftkanaler
De strategisk placerede luftkanaler kan nemt
justeres for at sikre den rette luftcirkulation i
førerkabinen.

360 graders panoramaudsyn fra førerkabinen
Førerkabinen byder på et 360 graders panoramaudsyn over omgivelserne, hvilket giver operatøren det bedste overblik over arbejdsområdet og trafikken 
- måske endda det bedste på markedet. Styreenhederne er desuden lige ved hånden, hvilket er med til at sikre en god og ergonomisk arbejdsposition.

Multijusterbart armlæn med styreknapper
Det multijusterbare armlæn er med til at give
operatøren fuld kontrol over maskinen og 
dens funktioner. Med styreenhederne lige ved 
hånden kan operatøren fokusere på trafikken
og det forestående arbejde.

Avanceret teknologi
City Ranger 3070 styres af software, som Egholm selv har udviklet. Dette sikrer en dyb forståelse
for den avancerede teknologi. Denne indsigt er en forudsætning for et intuitivt display, som hjælper
operatøren med at vælge de rigtige indstillinger. Indstillinger, som er optimeret til de forskellige
redskaber.
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Arbejdsmiljø i fokus
Mange elementer bidrager til et højt komfortniveau

Tilpas arbejdspositionen til operatøren
For at sikre operatøren den mest behagelige arbejdsposition er der 
flere elementer, der kan justeres. Sædet og armlænet kan justeres 
individuelt, og ratstammen kan justeres 3-vejs. Dette er med til at 
sikre operatøren en optimal siddekomfort.

Mange elementer spiller en vigtig rolle, når det kommer til
at sikre et komfortabelt og effektivt arbejdsmiljø.

Lavt støjniveau
Vi ved alle, hvor stressende det kan være at opholde sig et
sted med meget støj. Det er derfor vigtigt for operatøren,
at førerkabinen har et lavt støjniveau. Og med et støjniveau
i basismaskinens førerkabine på kun 68 dB(A) er City 
Ranger 3070 den bedste i sin klasse (målt i overensstem-
melse med EU-direktiv VO (EU) 1322/2014 Ann. XIII).

Det udendørs støjniveau er også vigtigt, når det kommer
til et behageligt arbejdsmiljø. Støjniveauet, når City Ranger
3070 kører forbi, er målt til 76 dB(A) (målt i overensstem-
melse med EU-direktiv VO (EU) 2018/985 Ann. II).

Et lavt støjniveau er særligt vigtigt, når maskinen betjenes i 
boligkvarterer eller andre områder med almindelig offentlig 
færdsel så som parker, fortovscaféer og gågader.

Kørekomfort
City Ranger 3070 har en stor akselafstand, hvilket beskyt-
ter maskinen mod stød og rystelser under transport.

Det robuste knækled bidrager også til kørekomforten,
da det sikrer at drejeleddet mellem for- og bagaksel kan
korrigere for udsving på +/- 8 grader. Det betyder for
eksempel, at når bagakslen kører hen over et bump i
vejen, så vil det ikke nødvendigvis føles på samme måde
i førerkabinen, da knækleddet gør, at maskinens for- og
bagaksel kan bevæge sig uafhængigt af hinanden.

Fartpilot (ekstraudstyr)
Med fartpilot (ekstraudstyr) og en fartregulerende anordning (inch) 
integreret i bremsepedalen, giver det operatøren mulighed for at 
sænke farten uden af reducere omdrejningstallet.

Sæde for øget komfort fås som tilvalg og giver opera- 
tøren endnu større komfort, da også sædepuden kan ind-
stilles. Sædepuden kan vippes og flyttes frem for bedre 
understøttelse af benene. Det er desuden udstyret med 
en justerbar lændestøtte, og der er også varme i sædet 
til de koldere dage. 3-punktsselen giver ekstra sikkerhed. 
Det har selvfølgelig også det samme multijusterbare 
armlæn som standardsædet.

Nem kørsel
Adskillige teknologier understøtter nem betjening og
optimal ydeevne. Den unikke 1-gears motorteknologi gør
maskinen nem at betjene og effektiv i forskellige terræner.
Dette gælder både i arbejds- og transporttilstand.

Med fartpilot (ekstraudstyr) og en fartregulerende anord- 
ning (inch) integreret i bremsepedalen, giver det opera- 
tøren mulighed for at sænke farten uden af reducere 
omdrejningstallet. Dette sikrer, at trykket forbliver det 
samme på hydraulikken, så fejning og græsslåning stadig 
udføres for fuld styrke, når der køres langsomt rundt om 
en forhindring.

Et robust knækled
Det robuste knækled gør det muligt for drejeleddet mellem for- og 
bagaksel at korrigere for udsving på +/- 8 grader.

Dør med vindue (ekstraudstyr)
Venstre eller højre dør med vindue sikrer nem adgang til f.eks. kort- 
læser ved parkeringsbum i P-huse.
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Avancerede teknologier

Under udviklingen af City Ranger 3070 har vi taget det
bedste fra mange års erfaring med udvikling og produk-
tion af kompakte redskabsbærere og kombineret det med
nye teknologier. Vi føler os trygge ved at sige, at det er et
velafprøvet koncept set i et helt nyt perspektiv.

Unikt motorrum
Det unikke motorrum giver maskinen adskillige fordele.

Høj kølekapacitet: Med kølerne placeret forrest i motor-
rummet og en kølevinge i den bagerst opnås adskillige 
fordele. Med en homogen luftgennemstrømning er snavs 
mindre tilbøjeligt til at samle sig på kølergitteret. Herved 
sikres en bedre kølekapacitet. Efter at have afkølet hy-
draulikolien og vandet i kølerne, passere luften igennem 
motorrummet, hvorved motorens komponenter ligeledes 
afkøles. Temperaturføler overvåger kølebehovet og jus- 

terer kølevingen hastighed, så kølevingen ikke kommer til 
at støje unødigt. Hvis kølergitteret er blevet tildækket med 
snavsede, vendes luftstrømmen, og kølergitteret blæses 
rent. Rengøringsprocessen er særlig praktisk i forbindelse 
med græsslåning.

Støjreduktion: Med en ventilator placeret på afstand af
radiatoren er der plads til en større ventilator, som kan 
skabe den samme luftstrøm ved et lavere omdrejningstal,
hvilket reducerer støjen markant. Luften transporteres
gennem et lukket motorrum, hvilket også bidrager til at 
reducere støjniveauet fra motoren.

Disse fordele vil blive værdsat af både operatøren og 
andre personer, der opholder sig i nærheden af maskinens
arbejdsområde.

- sikrer en højeffektiv redskabsbærer

Stor manøvredygtighed
City Ranger 3070 er knækstyret, hvilket sikrer høj 
manøvredygtighed i snævre passager. Basismaskinens in-
dvendige vendediameter er blot 1650 mm. Med det korte 
overhæng for- og bagtil er den udvendige vendediameter 
blot 4300 mm (væg til væg).

Eftersom knækleddet er endimensionalt, mindskes belast-
ningen af slangerne markant. Dette er samtidig med til at
reducere drifts- og vedligeholdelsesudgifterne.

Perkins dieselmotor
Perkins 2.2 Commonrail dieselmotor er en stærk motor
med 74 hk ved 2800 omdr./min., hvilket gør den perfekt
til det hårde arbejde med City Ranger 3070. Den overhold-
er de grønne krav og kan derfor også anvendes i byer, der 
værner om miljøet.

Motoren udmærker sig ved stor trækkraft, hvilket både
kørslen og de påmonterede redskaber nyder godt af. 
Den store trækkraft betyder, at det ofte vil være muligt at 
køre ved lavere omdrejninger i ECO-mode, hvorved både 
brændstofforbruget og støjniveauet reduceres. Resultatet
er en velafbalanceret maskine.

Stor manøvredygtighed
City Ranger 3070 er knækstyret, hvilket sikrer høj manøvredygtighed 
i snævre passager. Basismaskinens indvendige vendediameter er 
blot 1650 mm.

Kraftfuld dieselmotor
Udstyret med en Stage V motor på 74 hk ved 2800 omdr./min. har 
City Ranger 3070 styrken til selv de tungeste opgaver.
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Pålidelig fejning selv i snævre passager
Med sin lille vendediameter kan City Ranger 3070 feje
affald op og komme omkring i meget snævre passager.
Med en ekstra 3. kost øges maskinens arbejdsbredde. 
Dens kompakte konstruktion gør det muligt at feje 
under elementer som bænke el.lign. De overlappende 
koste mindsker risikoen for at efterlade spor.

Begrænset slid og optimeret ydeevne
Ved at aktivere den hydrauliske vægtfordeling sikres det,
at forkostene følger underlaget. Børstetrykket kan desuden 
kontrolleres af operatøren fra betjeningspanelet i kabinen. 
Da børstetrykket nemt kan tilpasses typen og mængden 
af affald, kan operatøren hele tiden anvende det lavest 
påkrævede børstetryk, så deres levetid forøges. Systemet 
forbedrer ydeevnen og reducerer driftsomkostningerne.

Effektiv støvbekæmpelse
Beholderen har en kapacitet på 1 m3. Den er som standard 
udstyret med et system med rotationsfilter, som skaber en 
fin vandtåge i beholderen, så støvdannelser undertrykkes ef-
fektivt. Herved nedbringes risikoen for udslip af støvpartikler. 
Systemet sikrer en effektiv fyldning af beholderen. En alarm 
bliver synlig i displayet (H2O symbol) og en on/off lyd-alarm 
høres i kabinen i tilfælde af vandmangel til rotationsfilter-
et. Herved reduceres risikoen for beskadigelse af filtret og 
minimerer reparationsudgifterne. Under tømningscyklussen 
er det kun nødvendigt at tømme beholderen og genfylde 
friskvand. Dette resulterer i kortere arbejdspauser. Generelt 
vil det være tilstrækkeligt med rotationsfilter systemet. 

Innovativt feje-/suge-koncept

EUnited certificering
City Ranger 3070 er certificeret 
med en 4-stjernet mærkning i 
overensstemmelse med de nye 
EU-værdier for PM10 og PM2.5.

Trin 1

Trin 2

Spjæld

Luftflow

Spjæld

Luftflow

Recirkuleringssystem
Er der tale om større fejeopgaver på mere beskidte om-
råder, anbefaler vi anvendelse af recirkuleringssystem. 
Inden start på fejning fyldes vand i opsamlingstanken 
(ca. 160 liter). Gennem et filtreringspumpe-system bag i 
tanken pumpes vand ud i sugeslangen tæt på sugemund-
stykket. Dette ekstra vand hjælper med at holde suge- 
slangen ren.

Sugetanken kan åbnes helt. Hvis den ikke bliver tømt 
100 %, er det muligt at ryste sugetanken ved at aktivere 
en funktion på betjeningspanelet i kabinen. 

Feje-/sugeanlæggets funktioner og ekstraudstyr:

• Meget stor aftømningshøjde på 1700 mm
• Beholderlåg åbner helt
• "Rystefunktionen" styres fra førerkabinen
• 5 m ekstern sugeslange (ekstraudstyr)
• Højtryksrenser (ekstraudstyr)
• Recirkuleringssystem

Fejning i snævre passager med en 3. kost (ekstraudstyr)
Den 3. sidekost er udstyret med en fjeder-belastet og kollisions-
sikret funktion, som forlænger kostens levetid samt skåner 
omgivende elementer. Vippefunktion styres ved maskinens 
hydrauliske system fra kabinens joystick, og kan med fordel 
anvendes ved fordybninger i vej, ved rendestene, på kantstene 
el.lign.

Højtryksrenser og ekstern sugeslange (ekstraudstyr)
Ekstra rengøringsfunktioner opnås ved at udstyre affaldsbeholderen 
med en højtryksrenser med håndlanse samt en 5 meter ekstern 
sugeslange.

Feje-/sugeanlæg til City Ranger 3070

Innovativt feje-/suge-koncept
Justerbar sugebredde og -styrke, som gør det muligt at klare en bred vifte af opgaver. Sugemunden tilpasses alt efter børsternes placering. Illustration 
ovenfor: Når børsterne er kørt helt ud, vil sugningen være koncentreret og kraftigst i de to sider (trin 1). Når børsterne er placeret i midten, er sugebredden 
smallere og kraftigere, hvilket er godt, når store ting eller f.eks. blade skal samles op (trin 2). De fjederbelastede sidekoste vil give efter, hvis de rammer 
forhindringer, hvilket reducerer risikoen for beskadigelse. Børsterne har en integreret støttefunktion, som minimerer trykket på børsterne, når de ikke er i 
brug.
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Klipper til de større arealer
Triplex rotorklipper 2500 er med en arbejdsbredde på hele 2,5 m til 
de helt store græsarealer. Klippervinger kan vippes op for mindre 
bredde under transport. Via joysticket i kabinen og maskinens 
hydrauliske system kan klipperen vippes op for nem rengøring og 
vedligeholdelse samt eventuel udskiftning af knive.

De grønne 
redskaber
Tid og effektivitet er nøglen til grøn vedligeholdelse

Ukrudtets fjende - miljøets ven
City Ranger 3070 med en innovativ ukrudtsbørste kan fjerne ukrudt 
på en renere og mere rigtig måde end alle pesticider. Den hydraulisk 
justerbare og ekstrem manøvredygtige børste holder fortove, stier, 
brosten - alle typer befæstede arealer - fri for ukrudt og rydder op 
med det samme efter arbejdet.

Hydraulisk vippesystem for nem rengøring
Ved hjælp af City Ranger 3070’s hydrauliske system kan rotor-/multiklipper 1500 vippes til lodret position for at give let adgang til rengøring og ved-
ligeholdelse. Klippehøjden kan ligeledes justeres via det hydrauliske system. Klipperen drives af 3 oliemotorer (ingen remme). Specialudviklede knive 
reducerer energiforbrug samt støjniveau.

Velplejede parker og grønne arealer er ofte trækplastre 
for alle, som bor, arbejder eller er turister i din by. Men tid 
og effektivitet er afgørende faktorer for de kommuner, 
ejendomsforvaltere og parkejere, der har ansvaret for at 
vedligeholde dem. 

Specialudviklede redskaber skaber bedre resultater
City Ranger 3070 er stærk og robust og monteret med 
professionelle redskaber, er den klar til at løse enhver 
opgave inden for grøn vedligeholdelse - uden at gå på 
kompromis med kvaliteten. Og med City Ranger 3070's 
unikke Quick-shift funktion er det muligt at skifte redskab 
på mindre end ét minut. Så kan du komme hurtigt videre 
til næste opgave. 

• Rotor-/multiklipper 1500
• Triplex rotorklipper 2500
• Ukrudtsbørste

Mere klip på mindre tid
Rotor-/multiklipper 1500 og Triplex rotorklipper 2500 er 
de nyeste skud på stammen af redskaber til City Ranger 
3070 - med unikke hydrauliske egenskaber og special- 
udviklede knive. Med arbejdsbredder på hhv. 1,5 og 2,5 m 
og en arbejdshastighed på op til 10 km/t kan græsset 
blive slået på rekordtid.

Græsplæner med sundt udseende
Multi- og rotorklipperne sikrer optimal fleksibilitet, da de 
kan anvendes til forskellige græsarter og overflader. 

Henholdsvis 3 knive på rotor-/multiklipper 1500 og 5 knive 
på Triplex rotorklipper 2500 sikrer et professionelt klip. 
Knivene drejer i modsat retning, så græsset fordeles jævnt 
over græstæppet. Herved undgås græsdynger på plænen. 
Hver kniv er udstyret med hver sin motor, hvilket sikrer en 
stabil drift. Klippernes effektivitet sikrer flotte klippe- 
resultater - selv ved højere hastigheder som f.eks. ved klip 
på store arealer.

Anvendelse af græsdæk
City Ranger 3070 kan køre på de fleste græsarealer. Hvis 
overfladetrykket skal reduceres yderligere, anbefales 
det at udstyre maskinen med græsdæk (ekstraudstyr).

Miljørigtig ukrudtsbekæmpelse
Ukrudtsbørsten er det perfekte redskab til miljørigtig og 
effektiv ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer, d.v.s. 
fortove, stier, pladser, fliser, asfalt o.l. Ved at rotere hen 
over belægningen, kradser den ukrudtet løs og stresser 
nye spirer. Ved jævnlig brug holdes ukrudtet nede - helt 
uden brug af pesticider.

Få fuld udnyttelse af din fartpilot med inch funktion
Hvis maskinen er udstyret med en fartpilot (ekstraudstyr), 
er det muligt at bruge inch funktionen i selve bremse-
pedalen. Inch funktionen giver, når maskinen er i work-
mode, mulighed for at reducere farten uden at deaktivere 
fartpilot - men holder motoromdrejningerne. Når bremse-
pedalen slippes, finder maskinen tilbage til den før ind-
stillede hastighed. Disse funktioner bidrager til komforten 
og får maskinen til at fungere mere effektivt.
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V-plov
Uanset snemængde kan du med en V-plov fra Egholm let klare rydning af sne og lave et godt stykke arbejde. Når du er ude at arbejde med V-ploven, 
sidder du bekvemt og sikkert, da plovens fjedrende slidskær dæmper stød og ujævnheder fra overfladen som ryddes. V-ploven indstilles hydraulisk og 
kan køres i Y-, V- eller diagonalposition.

Salt- og grusspreder 
Salt- og grussprederen er det perfekte match til 
frontredskabet. Den har en maks. kapacitet på 
600 liter eller 950 kg, afhængigt af materialet.
Spredebredden kan justeres imellem 1500 og 
6000 mm.

Sneplov 
Sneploven kan klare op til 400 mm tung sne.
Arbejdsbredden er mellem 1360 og 1500 mm, 
afhængigt af redskabets vinkling. Den maksi-
male vinkling er 25°, og den kan justeres direk- 
te fra førerkabinen.

Svingbar kost 
Den svingbare kost fjerner nemt de første sne- 
lag, op til 250 mm. Når redskabet er indstillet til 
den maksimale drejevinkel på 25°, er arbejds- 
bredden 1320 mm. Med lige kost er den 1520 
mm. Børsterne kan også rotere i modsat retning.

Brug din City Ranger 3070 til at holde trafikken i gang og
fodgængerzonerne sikre, når sneen begynder at falde.

Den robuste vinterløsning
Adskillige aspekter ved City Ranger 3070 bidrager til at
gøre den til den perfekte vintermaskine.
• Højeffektiv motor med 74 hk
• Konstant 4-hjulstræk 
• Dedikerede redskaber

Højeffektive vinterredskaber
City Ranger 3070 er den perfekte vinterløsning for bolig- 
selskaber samt mindre og større servicevirksomheder og
kommuner. De dedikerede redskaber er meget effektive,
og med sit lave støjniveau kan maskinen uden problemer
anvendes i boligkvarterer.

Vinterredskaber:

• Svingbar kost 
• Sneplov
• V-plov 
• Salt- og grusspreder

Sneploven, V-ploven og den svingbare kost kan kombi-
neres med salt- og grussprederen og dermed udføre to op-
gaver samtidig - dvs. både snerydning og salt-/grusspred-
ning på isglatte veje og stier - alt sammen i én og samme
arbejdsgang.

Og som det er tilfældet med de øvrige redskaber, kan 
vinterredskaberne også udskiftes på under et minut - dette 
gælder også salt- og grussprederen! Salt- og grussprede-
ren kan nemt af-/påmonteres med stativet (ekstraudstyr) 
eller en gaffeltruck. Den svingbare kost har desuden inte-
grerede støtteben.

Maling af høj kvalitet
Egholm vinterredskaber er godt beskyttet mod vinter- 
miljøet. De viser stor holdbarhed efter mange timers test 
med saltspray. Malingen sikrer redskaberne høj kvalitet 
med god modstand og lang levetid.

Rustbeskyttelse
Vi anbefaler, at tilvælge køb af rustbeskyttelse til både 
maskine og redskaber, hvis materiellet bruges i vinter-
sæsonen.

- holder din investering i gang året rundt

Effektiv vinter- 
vedligeholdelse

Bevar et godt vejgreb i glatføre
Hvis maskinen mister vejgrebet på et af hjulene, sikrer 4-hjulstrækket 
at trækkraften overføres til det modsatte hjul, hvilket betyder, at hvis 
du mister vejgrebet på det højre baghjul, så overføres trækkraften til 
det venstre forhjul og omvendt.
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Vi passer godt på
operatøren

I City Ranger 3070 er der nem adgang til 
førersædet samt betjening af alle funktioner 
og håndtag, hvorved der opnås maksimal 
komfort for operatøren.

Hos Egholm tager vi operatørens arbejdsmiljø og
ergonomi alvorligt. Mange elementer spiller en vigtig 
rolle, når det kommer til at sikre et komfortabelt og 
effektivt arbejdsmiljø.

360 graders panoramaudsyn fra førerkabinen: Førerkabinen 
byder på et 360 graders panoramaudsyn over omgivelserne, 
hvilket giver operatøren det bedste overblik over arbejdsområdet 
og trafikken - måske endda det bedste på markedet.

Lavt støjniveau i førerkabinen: Med en ven- 
tilator placeret på afstand af radiatoren er der 
plads til en større ventilator, som kan skabe 
den samme luftstrøm ved et lavere omdrej- 
ningstal, hvilket reducerer støjen markant. 
Luften transporteres gennem et lukket motor- 
rum, hvilket også bidrager til at reducere støj- 
niveauet fra motoren.

Quick-shift  
Redskabsskift

på 1 minut
1 minut

Adgang til alle områder:
Med centerstyring har City Ranger 3070 en
utrolig lille indvendig vendediameter på kun 
1650 mm, hvilket betyder, at operatøren har ad-
gang til områder med begrænset plads og kan 
arbejde tæt på forhindringer. Basismaskinens 
vægt på kun 1800 kg (inkl. 75 kg operatør og 
90% brændstofkapacitet) betyder, at fladetrykket 
er lavt nok til at kunne bruges på følsomme 
overflader som plæner og fortove.

For at sikre operatøren den mest behagelige 
arbejdsposition, kan sæde og armlæn justeres 
individuelt, og ratstammen kan justeres 3-vejs. 
Dette er med til at sikre operatøren en optimal 
siddekomfort.

Aircondition sikrer ekstra komfort i førerkabinen og de strategisk placerede luft- 
kanaler sikrer god luftcirkulation i den rummelige førerkabine. En ekstra luftkanal er 
placeret i handskerummet, så man kan holde føde- og drikkevarer kølige i løbet af 
dagen. Aircondition er også en effektiv måde at få duggen til at forsvinde fra ruderne 
på fugtige dage.

Med 4-hjulstræk og en kraftfuld Perkins motor 
som leverer et moment på 208 Nm ved 1800 
rpm, kan City Ranger 3070 levere den nødven-
dige kraft til de tunge opgaver hele året rundt.

City Ranger 3070 klare nemt et areal på 12500 m2 i timen både ved 
græsslåningen og ved feje-/sugeopgaver.

Imponerende kapacitet

12.500 
m2/t

Kraft og moment til alle opgaver

412 cm vendediameter - udvendig

165cm
 indvendig 

vendediameter



Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Danmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.dk - info@egholm.dk

Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærere, som holder veje, parker og udendørs-
arealer rene og indbydende hele året rundt. Vi leverer kvalitetsmaskiner og funktionelle redskaber til 
mennesker, som dagligt laver et ærligt stykke arbejde med at holde vores byer rene, velholdte og 
indbydende. Med specialværktøj, som er udviklet til maskinerne, leverer Egholm maskiner perfekte 
resultater uanset hvilken opgave, der er tale om. Egholm maskiner er fremstillet af håndværkere i 
Danmark og anvendes i byer og parker i hele verden.

Egholm redskabsbærere er udviklet af mennesker, som brænder for teknologi og innovation. Vi lytter 
til de mennesker, som kører, anvender og servicerer maskiner fra Egholm, for de er de rigtige eksperter. 
Det er vores mission at designe, fremstille og markedsføre redskabsbærere, som giver perfekte
resultater i den virkelige verden. Egholm maskiner er ærlige maskiner - ikke kun fordi de giver komfort, 
sikkerhed og solide slutresultater. De er også en sund investering i mange år fremover, og de giver et 
enestående investeringsafkast.

Vi vil gerne have, at du på alle mulige måder tænker på os som din partner. Og vi insisterer altid på 
pålidelighed, tillid og ærlighed i vores partnerskab med dig og med vores netværk af forhandlere og 
servicepartnere. Vi er ukomplicerede og direkte i vores kommunikation og i vores samarbejde med alle 
parter. Det er troen på hårdt arbejde og uviljen til at gå på kompromis, der hjælper os med at levere den 
kvalitet, vi er kendt for. Og vi tror på, at det også afspejles i de maskiner, vi fremstiller til dig.
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