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Agregát na solenie  
a posyp 
- City Ranger 2260 

 
 
 

 
 

1070 mm 

 
 
 

 
 

2690 mm 

 

Štandardná výbava: 

 
Odolný materiál Všetky časti, ktoré prichádzajú do styku so soľou a pieskom 

sú vyrobené zo syntetického materiál alebo nehrdzavejúcej 
ocele. 
 

Miešací hriadeľ Zabraňuje zablokovaniu zmesi, drví hrče a zaisťuje presné a 
rovnomerné rozmetávanie a tým aj rovnomerné 
rozmrazovanie plochy. Miešadlo je vyhotovené z veľmi 
tvrdej ocele “Hardox” a miešacie prsty sú extrémne 
robustné. 

Skladovanie materiálu Na rošte zásobníka je extra priestor pre ďalšie vrecká so 
soľou a pieskom, čo umožňuje operátorovi plniť rezmetadlo 
soli a piesku na mieste. Nezabudnite na maximálnu 
nosnosť. 

Stojan Súčasťou agregátu je štandardne dodávaný stojan na 
pripevnenie / odpojenie k stroju. Stojan s kolesami umožní 
premiestniť agregát do skladu jednoducho a bez ťažkého 
zdvíhania. 

Štart/stop funkcia Funkcia štart / stop zabezpečuje rozmetávanie a sleduje 
pohyb vozidla, keď sa vozidlo zastaví, zastaví sa aj 
rozmetávanie. 

 
Voliteľná výbava (opcia): 
 
Rám s práškovaným Štandardný agregát je vyrobený z ocele a má 

                                                ochrannú úpravu C3 pre dobrú odolnosť voči soli. 
                                                                                              Má jeden motor pre všetky funkcie. 70kg. 

Technická špecifikácia 

Rozmery 

 
Rám s materiálu  
Stainless steel 
(SG3 model) 

 
Tento agregát je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele má 
vysokú životnosť. Má dva motory pre individuálne 
nastavenie rozmetávacieho kotúča a miešadlo pre 
optimalizované rozmetávanie. Na viac je optimalizovaný 
gumovými tesneniami pre tesnejšie uchytenie. 91 kg. 

 
Krycia plachta Prikrývka udržuje materiál v suchu a tým nepriamo 

zlepšuje presnosť rozmetávania. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) Vrátane: soli a piesku rozmetadla, 75 kg vodič a 90% objemu paliva 

2) V závislosti od rozmetaciého materiálu, nastavenia šírky a podmienok 

 
 
 
 
 
 

   

1960 m
m

 

2000 m
m

 

Dĺžka mm 2690 

Šírka mm 1070 

Výška s kabínou mm 1960 

   

Rozmery pri skladovaní   

Dĺžka so stojanom  mm 1250 

Šírka  mm 880 

Výška so stojanom mm 1290 

   

Hmotnosť   

Hmotnosť s kabínou 
(práškovaný nástrek / nehrdzavejúca oceľ) 1)

 

kg 1031 / 1052 

Užitočné zaťaženie s kabínou  
(práškovaný nástrek / nehrdzavejúca oceľ) 

kg 579 / 558 

Hmotnosť (práškovaný nástrek / nehrdzavejúca oceľ) kg 70 / 91 

Hmotnosť - stojan kg 31 

   

Rozmetadlo   

Objem l 240 

Nosnosť agregátu max. kg 330 

Nakladacia výška mm 1290 

   

Výkonnosť   

Šírka rozmetávania mm 1000-5000 

Prevádzková rýchlosť km/h 1-20 

Vzdialenosť na plnenie (soľ 1200 g/l) km 57,6 

   

Množstvo materiál m2
   

Soľ 2)
 g 5-125 

Piesok 2)
 g 5-50 

   

CE certifikovaný podľa smernice EU   

 


