
City Ranger 2260

Sila a všestrannosť 
po celý rok

Užívateľsky prívetivé riešenie pre intenzívne práce 
na údržbe - so zmenou príslušenstva za 1 minútu! 

Stage V
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Ak máte na starosti údržbu vonkajších priestorov, 
potrebujete na túto činnosť tie najlepšie nástroje - a to 
nielen z hľadiska výkonu. Potrebujete úžitkové stroje, 
ktoré prácu vykonajú čo najlepšie a ekologicky správne 
“ale poskytnú tiež toľko pracovných hodín” koľko je 
možné počas celého roka. Zároveň robí všetky druhy 
úloh dokonale každý deň. Potrebujete stroje, ktoré 
poskytujú najlepšiu návratnosť investícií, pretože 
vybavenie pre vonkajšiu údržbu je hlavným 
rozpočtovým problémom.

Nakoniec sa musíte tiež ubezpečiť, že ľudia ktorí s 
nimi pracujú, sa o ne postarajú čo najlepšie. Potrebuje 
stroje, ktoré ich ochránia pred poveternostnými vplyvmi 
a pomôžu im udržiavať čisté a atraktívne parky, ulice a 
iné vonkajšie plochy.
 
Potrebujete City Ranger 2260 od spoločnosti Egholm.

Vďaka výkonnému benzínovému motoru a pohonu 
všetkých štyroch kolies sa City Ranger 2260 postará 
o všetky druhy čistenia - v každom ročnom období. 
Kompletný sortiment kvalitných doplnkov na mie-
ru, zaručuje počas celého roka dokonalé výsledky. 
Získate maximálnu flexibilitu a efektivitu - najrýchlejší 
spôsob výmeny prídavných zariadení na svete, kĺbovú 
ovládateľnosť, ľahkú manipuláciu a obsluhu stroja s 
maximálnym pohodlím obsluhy.

City Ranger 2260 je navrhnutý, skonštruovaný a mon-
tovaný v Dánsku, remeselnícky prepracovaný, tak aby 
sa všetky vonkajšie plochy prezentovali čo najkrajšie, 
bez ohľadu na počasie alebo ročné obdobie. 

Spoľahlivý partner

Úžitkový stroj s poslaním





Mestský život sa točí okolo otvorených priestorov, kde 
sa ľudia stretávajú alebo prechádzajú v parkoch, na 
chodníkoch, využívajú parkovacie plochy a ulice. Mesto, 
ktoré je atraktívne pre život, je aj vhodnou investíciou 
na usadenie sa. Vizitkou každého mesta a obce, je jeho 
čistota a dobre udržiavané okolité prostredie. V zime je 
opäť odstraňovanie snehu a ľadu každodennou výzvou. 
Počas zvyšku roka je to všetko o tom, ako udržiavať od-
padky, burinu a nečistoty na uzde. To je to, čo ľudia od 
svojich miest očakávajú a mestské úrady, správcovia 
zariadení a majiteľa priemyselných nehnuteľnosti čelia 
výzve ako dodávať čisté a atraktívne prostredie po celý 
rok - samozrejme pri zachovaní rozpočtu.

Poháňaný benzínom
So strojom City Ranger 2260 sú všetky vaše vonkajšie 
zametacie práce, starostlivosť o komunikácie, údržba 
zelene a zimná údržba ľahké. Budete schopní postarať 
sa o vonkajšie priestory aj o ľudí, ktorých úlohou je 
vykonávať tieto práce. Skutočnosť, že City Ranger 2260 
je poháňaný benzínovým motorom umožňuje uspokojiť 
požiadavky aj na minimalizáciu vzniku obsahu NOx 
v meste - čo bude v nadchádzajúcich rokoch čoraz 
dôležitejšie.

Životné prostredie, ktoré stojí za to
Zdravá investícia do atraktívneho prostredia



Návratnosť, rok čo rok
Keď už hovoríme o nadchádzajúcich rokoch:
City Ranger 2260 je solídna investícia, na ktorú sa 
môžete spoľahnúť pri každodennej práci niekoľko 
rokov. Váš City Ranger 2260 je navrhnutý a vyhotovený 
špecializovanými odborníkmi a medzinárodnou sieťou 
špecialistov, ktorá vám zaručí najlepšiu návratnosť 
investícií a najnižšie náklady na údržbu, aké si dokážete 
predstaviť. Názov Egholm je zárukou kvalitného spraco-

vania, perfektných výsledkov čistenia, upra-
tovania a atraktívneho mesta pre všetkých, 
ktorí ho každý deň používajú.

Životné prostredie, ktoré stojí za to
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City Ranger 2260

City Ranger 2260 je univerzálny, ale špecializuje sa aj 
na každodenné úlohy. Vďaka širokej škále príslušenstva 
máte k dispozícií stroj, ktorý dokonale plní každú úlohu bez 
kompromisov v kvalite, rýchlosti a s konečným výsledkom.

Robustný rám vozidla, ktorý pôvodne vynašiel Egholm, 
umožňuje obsluhe vymeniť príslušenstvo stroja bez 
použitia náradia. Všetky mechanické, hydraulické, vodné 
a elektrické systémy sú spojené jednoduchým otočením 
jednej rukoväte - a stroj je pripravený na použitie. Nestrá- 
cajte čas výmenou príslušenstva v dielni - nemôže to byť 
jednoduchšie.   

Vynikajúca manévrovateľnosť, ľahká manipulácia
Kompaktný dizajn a kĺbové riadenie zaisťuje, že sa 
City Ranger 2260 môže otočiť takmer - na mieste. 
S vnútorným kruhom otočenia len 1200 mm, City Ranger 
2260 môže takmer ovinúť okolo stĺpikov lampy a ďalších 
prekážok v uliciach a okolitých priestoroch obce, mesta.

Výkonný benzínový motor

Pohon všetkých štyroch kolies

Nízky tlak na zem vďaka 
širokej stope kolies

Kĺbový systém riadenia

Osvedčený koncept

Malý kruh otáčania
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Montážny bod rámu “A” pre rýchlu 
výmenu nadstavby (príslušenstva)

17 vyhradených nástrojov a nadstavieb 
(úplný zoznam je k dispozícií na našej 
webovej stránke www.egholm.sk)

Nízka hladina hluku a vibrácií 
pre lepšie pohodlie

Kvalitné spracovanie vo 
všetkých detailoch

Technická špecifikácia Základný stroj

Dĺžka mm 2500

Šírka mm 1068

Výška s kabínou / s tyč. konštrukciou (ROPS) mm 1939 / 2060

Hmotnosť s kapínou / s tyč. konštrukciou (ROPS) 1) kg 940 / 910

Užitočné zaťaženie kg 670 / 700

Celková hmotnosť vozidla kg 1610

Kruh otáčania - obrubník na obrubník mm 3280

kruh otáčania - vnútorný mm 1200

Motor: Kubota benzínový WG-972-G-E4 hp / kW 33 / 24

Pohon všetkých štyroch kolies Štandard
1) Vrátane: 75 kg vodiča a 90% kapacity paliva.

Quick-shift 
- za jednu minútu
Vďaka jedinečnej rýchlej 
výmene môže byť príslušen-
stvo zmenené do jednej minú-
ty. Jednoducho vyzdvihnete 
predné uchytenie pomocou 
stroja, otočíte rukoväťou a vš-
etky mechanické, hydraulické, 
elektrické a vodné systémy 
sú pripojené a pripravené 
pracovať. To nemôže byť 
jednoduchšie.

Vaše priame výhody:

• Nízka počiatočná investícia
• Celoročne využiteľný pracovný 
 čas - rýchla návratnosť investícií
• Menej odbornej prípravy na 
 obsluhu stroja
• Menej miesta pre uskladnenie 
 príslušenstva
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Agregát na solenie a posyp
Rozmetadlo soli a piesku má tvar lievika, ktorý soľ, piesok alebo štrk rozmetáva vlastnou hmotnosťou a taktiež umožňuje rozmetávať aj vlhký posypový 
materiál. Pracovnú šírku posypu je možné nastaviť individuálne podľa potreby až na šírku 5 m. Praktické a efektívne v prípade zamrznutých parkovacích 
plôch.

Snežný pluh
Snežný pluh zvládne až 350 mm ťažkého 
snehu. Šírka pluhu je medzi 1130 a 1300 mm v 
závislosti od sklonu radlice. Maximálny sklon je 
30° a môže sa nastaviť z pohodlia kabíny.

Snežná kefa
Snežná kefa je ideálna pre prvý napadaný 
zimný sneh. Ideálna pre odstránenie snehu do 
hĺbky 150 mm. Uhol, rýchlosti otáčania a smer 
nastavenia je možné upraviť priamo z kabíny, 
tak aby sa dosiahol čo najlepší výsledok. 
Zabudovaný podporný rám s integrovaným 
kolieskom uľahčuje skladovanie.

Snehová radlica “V”
Ak ťažký a ľadový sneh pokrýva zem, potre- 
bujete k dispozícií snehovú radlicu tvaru “V” 
na prerezanie ťažkého snehu, ktorý radlica 
oddeľuje a tlačí na obe strany. Ideálna na 
odstránenie veľkého množstva snehu.
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Keď zima prináša sneh a ľadový povrch, váš City Ranger 
2260 zvládne všetky výzvy. Sneh a ľad sa často nechávajú 
čistiť ručne - ale nie vtedy, keď máte k dispozícií City 
Ranger 2260. Kompaktný a silný stroj vám pomôže 
udržiavať ulice, chodníky, parkovacie plochy čisté a bez-
pečné za každého počasia.

Z pohodlia dobre chránenej kabíny má obsluha voľný 
výhľad a dokáže efektívne zvládnuť všetky výzvy zimnej 
sezóny bez ťažkého zdvíhania.

Dve úlohy v jednom
Predné prídavné zariadenia môžu pracovať spolu s 
rozmetadlom soli a piesku, čo vám umožní vykonať dve 
úlohy naraz - dvakrát účinnejšie.

Bezpečné manévrovanie aj na klzkom teréne
Bezpečná jazda na klzkom a nerovnom teréne je možná 
vďaka pohonu všetkých štyroch kolies, nízkemu ťažisku 
a dlhému zázvoru kolies. City Ranger 2260 sa vždy bez-
pečne pohybuje po zemi bez ohľadu na poveternostné 
podmienky.

Prídavné zariadenia k zimným úlohám: 

• Snežná kefa
• Snežná fréza
• Snežný pluh
• Snehová radlica “V”
• Agregát na solenie a posyp

Vstúpte do zimy s ľahkosťou mysle

Pripravený  
na to, čo zima 
prináša

Snežná fréza
V kombinácií s dostatočným množstvom kon-
ských síl City Ranger 2260 zaisťuje, že snehová 
fréza pracuje bez námahy aj s veľkým množst-
vom snehu. Keďže sneh je odhadzovaný do 
strany je veľmi užitočný aj v lokalitách s nedo- 
statkom miesta.

Nový 
model
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Dobre udržiavané parky a zelené plochy sú atraktívnym 
prínosom pre všetkých, ktorí žijú, pracujú alebo poznáv-
ajú mesto. Robustný, pevný a vybavený profesionálnym 
príslušenstvom City Ranger 2260, je pripravený vyriešiť 
vaše úlohy v oblasti starostlivosti o zeleň.

Vyhradené prídavné zariadenia zlepšujú váš výkon
Vďaka širokej škále dostupných prídavných zariadení 
máte stroj, ktorý dokonale plní každú úlohu bez kompro- 
misov v kvalite, rýchlosti alebo konečnom výsledku. 
V kombinácií s jedinečnou funkciou rýchlej výmeny 
“Quick-shift”, môžete do minúty zameniť funkciu vášho 
City Ranger 2260, bez straty pracovného času.

Program pripojenia pozemnej starostlivosti ponúka 
vysoko diverzifikovanú prevádzku pri nízkej investícií.

• Rotačná, mulčovacia a kosačka so zberom 
• Zber trávy s flexibilnou hadicou
• Plotostrih
• Zastrihávač živých plotov
• Kefa na burinu
• Kladivková kosačka / vertikutátor
• Orezávač záhonov
• Hydraulická lyžica
• Ľahký nákladný sklápač
• Ložná plošina

Nechajte bremeno prevziať pomocou naklad-
acej lyžice 
Nakladacia lyžica so zdvihovou hmotnosťou 
125 kg napomáha uľahčiť prácu záhradníkov 
a správcov parkov pri práci s pieskom, štrkom, 
kompostom a iných materiáloch.

Ľahká preprava predmetov
Nosič nákladu vám umožňuje prepravovať 
menšie predmety na zadnej strane stroja. 
Vyklápací príves je navrhnutý pre ľahkú prácu, 
prepravu hromadného tovaru z parku alebo 
záhradný odpad.

Zelené a príjemné

Letná, jarná a jesenná údržba

Vyhýbajte sa pomalej práci v nezdravých 
pracovných pozíciach
Dlhé, vysoké a/alebo široké živé ploty môžu 
predstavovať skutočnú výzvy. Práca je nároč-
ná a pomalá, často zahŕňa nepríjemné pozície, 
ale nie pri použitý plotostrihu. Určený pre túto 
prácu a ideálnou voľbou pre živé ploty z tuje, 
tisu a tvrdého buka.   
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Dokonalé ukončenie trávnika
Hydraulický orezávač záhonov / trávy. Udržuje 
okraje trávnika bez ohľadu na ich tvar alebo 
formu. Rohy a ohyby sú dokonale rezané. 
Hrana trávy sa najprv kosí a potom kultivuje
- dve práce vykonané naraz.

Dlhá tráva a mach nemajú šancu
Kladivová kosačka kosí všetku trávu bez 
ohľadu na jej výšku alebo tvrdosť. Výmena 
kladivkových nožov za vertikálne zmení kosač-
ku na kvalitný vertikutátor, ktorý ničí machy, 
prevzdušňuje trávnik, ničí burinu a chráni 
trávnik, bez potreby použitia pesticídov. Diverzi-
fikované a efektívne prídavné zariadenie.
 

Krásne vyzerajúce trávniky
So zberačom tráv získate krásne vyzerajúce 
trávniky. Zberná hadica je umiestnená pod 
strojom, aby sa zachovala vynikajúca 
manévrovateľnosť a prístup do úzkych oblastí. 
Výška vyklápania nastaviteľná až do 1860 mm.

Rotačná, mulčovacia alebo kosačka so zberom - je to vaša voľba
Rotačná kosačka poskytuje perfektné výsledky kosenia po celý rok. S kosačkou 1200 sa rozhodnete, či ju budete používať ak rotačnú kosačku s / alebo bez 
zberača trávy alebo ako mulčovaciu kosačku (sady na zber a mulčovanie sú k dispozícií ako voliteľné príslušenstvo - opcia). Pre väčšie plochy kosenia je k 
dispozícií rotačná kosačka 1500. Ponúka tiež možnosť mulčovania.
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Vonkajšie 
upratovanie
Sacie zametanie pre City Ranger 2260

Celoročné zariadenie
Zametací systém s odsávaním premení váš City Ranger 
2260 na skutočne univerzálny stroj pre všetky úlohy.
Na jar môže obsluha vyčistiť uličky od zvyškov posypu, 
ktoré zostali  po zimnej údržbe. V lete udržuje vonkajšie 
plochy bez plechoviek, papiera, smetí a pod. Na jeseň sa 
postará o lístie a iné nečistoty. 

Profesionálna efektívnosť 
Zametací systém s podporou odsávania je účinný všade 
na cestách a chodníkoch, príjazdových cestách, vonkajších 
a vnútorných parkovacích plochách atď. Zametací systém 
je podporovaný prídavnou sacou hadicou, zásobníkom, 
nádržou na vodu. Môže byť vybavený dvomi, tromi alebo 
štyrmi kefami. Vďaka vysokému saciemu výkonu turbíny, 
nízkym emisiám a hlučnosti ,máte najmodernejší eko-
logický úžitkový stroj, ktorý zaručuje dokonalé výsledky 
čistenia.

Kontrola prachu s unikátnym filtračným systémom
Každá čistiaca kefa má svoj vlastný vodný ostrekovač. 
Zásobník vody (100 litrov) je pripojený k zásobníku, ktorý je 
vybavený jedinečným samočistiacim rotačným filtračným 
systémom. Filter vytvára vo vnútri zásobníka jemný vodný 
oblak, ktorý zaisťuje účinné potláčanie prachu. Tým sa 
zaisťuje riziko, že sa prahové častice dostanú späť do 
okolitého prostredia.

Jednotka sacieho zametania pre City Ranger 2260
je certifikovaná 4 hviezdičkami podľa novej EU certifikácie 
pre PM10 a PM2.5.

Zametanie úzkych chodníkov nepredstavuje 
problém
Zametanie úzkych chodníkov, cyklistických 
chodníkov alebo iných oblastí s obmedzeným 
priestorom nie je pre City Ranger 2260 žiaden 
problém. Vďaka kompaktnosti a manévro-
vateľnosti môže ľahko dosiahnúť najužší 
priestor.

Hadica na vysávanie
Dlhá 5m hadica na vysávanie vám poskytuje 
veľkú mobilitu a vynikajúci sací výkon. Vďaka 
tomu je možné upratovacie práce okolo parko- 
vacích boxov, lavičiek, schodov a iných preká- 
žok vykonávať v čo najkratšom čase a s dob- 
rými výsledkami. Ak sa nepoužíva, je diskrétne 
schovaná vo vrchnej časti zásobníka.

Vysokotlakový čistič
Integrovaný vysokotlakový čistič s kapacitou 
cca. 100 bar a 6,5 l/min. ako opcia. S ergono-
mickou tyčou a hadicou v dĺžke cca. 6 metrov 
je vhodný na čistenie značiek, lavičiek v parku, 
odpadkových košov a podobne, ale aj na čistenie 
samotného stroja.
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Sacie zametanie pre City Ranger 2260

Zametanie pod prekážkami a okolo nich
S voliteľnou treťou alebo štvrtou kefou môže City Ranger 2260 zametať pod a okolo prekážok, ako sú napríklad lavičky. Hydraulické bočné kefy môžu 
byť naklonené tak aby zametali aj hlboké žľaby, alebo môžu byť umiestnené v rôznych výškach na zametanie obrubníkov a schodov. Kefy sú ovládané 
paralelne a dajú sa veľmi rýchlo namontovať alebo demontovať.
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Starostlivosť o 
operátora

Posunutie zadnej steny kabíny o viac 
dozadu umožnilo posunúť sedadlo vodiča o 
3 cm dozadu - opäť sa tým zväčšil priestor 
pre vodiča.
Celkom tieto dve zmeny zväčšili priestor 
vodiča o 7 cm čo viedlo k lepšiemu pocitu 
vnímania priestoru kabíny a celkovému 
zvýšenému komfortu operátora.

K vylepšenej polohe sedu obsluhy, prispieva aj nový pedál 
pojazdu. Umožňuje lepší uhol chodidla a dolnej časti nohy.
Funkcia spätného chodu je integrovaná do pohybu pedálu 
dopredu - všetko, čo musí obsluha urobiť, je stlačiť bočný 
pedál doľava a až potom stlačiť. Pedál má dlhší zdvih, ktorý 
uľahčuje plynulé nastavenie rýchlosti - dopredu aj dozadu.

V spoločnosti Egholm dbáme na pracovné prostredie a 
polohu sedu obsluhy a vždy hľadáme zlepšenia. Vďaka 
inovácií a rozšíreniu o benzínovú verziu, sa zmenila polo-
ha sedadla vodiča a miesto vodiča tak dosiahlo lepšie 
vlastnosti pre obsluhu. Medzi tieto zmeny patria:

Poloha stĺpika riadenia / kolesa sa zmenila, 
čo umožnilo jeho pohyb o 4 cm bližšie k 
čelnému sklu, čím sa poskytuje operátorovi 
viac priestoru.

Viac ako 4000 strojov 
City Ranger v prevádzke po 
celom svete

Quick-shift  
Výmena príslušenstva 

do 1 minúty



HC + NOx   
-96%
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120cm

Prístup do všetkých oblastí:
Vďaka silnému členeniu City Ranger 2260 
má neuveriteľne malé vnútorné otočenie iba 
1200 mm, čo umožňuje operátorovi prístup 
do obmedzených priestorov a prevádzok s 
prekážkami. Aj pri základnom stroji s hmot-
nosťou iba 910 kg (s tyčovou konštrukciou), 
tlak na zem je dostatočne nízky pre jeho 
použitie na citlivých povrchoch, ako sú trávniky 
a chodníky.

Vďaka benzínovému motoru splníte všetky 
environmentálne obmedzenia vo väčšine 
centier miest. Splníte všetky emisné 
štandardy, ktoré sa v nasledujúcich 
rokoch budú uplatňovať v celej Európe.

Poháňaný prostredím

Quick-shift  
Výmena príslušenstva 

do 1 minúty
1 minúta

 vnútorný 
kruh otáčania

328 cm kruh otáčania - obrubník na obrubník
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INGOCLEAR s.r.o.
Podunajská 25
821 06 Bratislava, Slovenská republika
T.: +421 2 452 57 422
www.egholm.sk - www.ingoclear.sk
info@egholm.sk

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

Egholm A/S vyvíja, vyrába a predáva úžitkové stroje, ktoré udržiavajú cesty, parky a vonkajšie plochy 
čisté počas celého roka Dodávame stroje a príslušenstvo vo funkčnej kvalite ľuďom, ktorí robia čestnú 
prácu, aby naše mestá boli čisté a atraktívne. Vďaka špeciálnym príslušenstvám vyvinutým pre tieto 
stroje, poskytujú stroje Egholm dokonalé výsledky bez ohľadu na to, aký máte po ruke. Stroje Egholm sú 
postavené remeselníkmi v Dánsku a sú v prevádzke v mestách a parkoch po celom svete.

Úžitkové stroje Egholm sú vyvíjané ľuďmi, ktorí sú nadšení pre technológie a inovácie. Počúvame ľudí, 
ktorí ovládajú a používajú stroje Egholm, pretože sú skutočnými odborníkmi. Naším poslaním je navrho-
vať, vyrábať a predávať úžitkové stroje, ktoré poskytujú skutočné výsledky v reálnom živote. Stroje Egholm 
sú poctivé stroje - nielen preto, že poskytujú pohodlie, bezpečnosť a skutočné konečné výsledky, ale sú 
dobrou investíciou s rýchlou návratnosťou v nasledujúcich rokoch.

Chceme, aby ste nás považovali za svojho partnera vo všetkých otázkach. Vždy trváme na spoľahlivosti, 
dôvere a čestnosti v našom partnerstve s vami a sieťou predajcov a servisných partnerov. Pri komu-
nikácií a jednaní sme priamočiari. Naša viera v tvrdú prácu nám napomáha dosahovať kvalitu, o ktorej 
vieme. A veríme, že sa to prejavilo na strojoch, ktoré pre vás vyrábame.


