
Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením. 
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Zametanie 
- City Ranger 2260 

 
 
 
 

 
 

1200 / 2100 mm 

 
 
 
 
 

 

2820 / 3400 mm 

 

Štandardná výbava: 

Zásobník  Zásobník má štandardne zabudovaný rotačný filtračný 
systém a 100 l zásobník čistej vody. 

 
Predné zametacie kefy Agregát sa skladá zo sacieho hrdla, dvoch predných kief 
(agregát)  s rozprašovacím systémom vody. 

 
Držiak kief Možnosť výškového nastavenia kief.. 

 
Stojan pre zásobník Stojan na pripevnenie, odpojenie a uskladnenie. Zásobník 

umožňuje pripojiť / odpojiť zásobník iba za 1 minútu a 
podporuje multifunkčnosť stroja.   

 
Vodomer / indikátor  Na bočnej strane zásobníka sa nachádza ukazateľ výšky 

hladiny vody v zásobníku. Zabezpečuje aktuálny prehľad o 
množstve vody v zásobníku  jej spotrebe. 

 
Hadica na vysávanie Hadicový systém na vysávanie je vhodný do oblastí mimo 

dosahu zametacej jednotky. Vďaka ľahkému prístupu, 
skvelej mobilite a vynikajúcemu saciemu výkonu, zabezpečí 
čistenie okolo parkových košov, lavičiek, schodov, 
kontajnerových stojísk, žľabov a v iných ťažko prístupných 
priestoroch.  Čistenie týchto priestorov nie je prekážkou, 
nepredstavuje žiaden problém, čím sa dosiahne požadovaný 
výsledok čistoty.  
Špecifikácia: 5 m x Ø150 mm. 

 

Voliteľná výbava (opcia): 

3.  alebo 4. kefa Zametací systém môže byť kompletne vybavený 2-4 kefami. 
Dve predné kefy sú v štandardnej výbave a dve bočné kefy 
sú voliteľným doplnkom. Každá kefa je vybavená 
rozprašovačom vody, aby sa zabránilo rozmetaniu prachu 
počas práce zametacieho agregátu. Predné kefy sú výškovo 
nastaviteľné pomocou predného kolesa. 

Technická špecifikácia: 

Rozmery 

 
Vysokotlakový 
čistič 

 
Dlhá a flexibilná vysokotlaková hadica a prívodné potrubie 
uľahčuje čistenie sôch, parkových košov a lavíc. 
Ergonomická prívodná trubica a rukoväť s možnosťou 
regulácie množstva vody podľa situácie. 
Špecifikácia: 6 m hadica, 100 bar a 6,5 l/min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Vrátane: zásobníka, 2x kief, 75 kg vodič a 90% objem paliva 
 

 

 

   

1960 m
m

 

Dĺžka  mm 2820 

Šírka mm 1200 

Výška s kabínou mm 1960 

Dĺžka s 3 a 4 kefami  mm 3400 

Šírka s 3 a 4 kefami mm 2100 

   

Rozmery zásobníka    

Dĺžka mm 900 

Šírka mm 1100 

Výška  mm 600 

   

Hmotnosť   

Hmotnosť s kabínou 1)
 kg 1205 

Užitočné zaťaženie s kabínou kg 405 

Hmotnosť - zásobníka kg 179 

Hmotnosť – predných  kief s 2 kefami kg 86 

Hmotnosť – prídavnej 3 alebo 4 kefy kg 22 

   

Zásobník   

Čistý objem zásobníka (EN-15429-1) l 450 

Hrubý objem zásobníka  l 546 

Max. zaťaženie zásobníka. kg 300 

Výklopná výška mm 1300 

Objem nádrže čistej vody  l 100 

   

Zametací systém a výkonnosť   

Pracovná šírka s 2 kefami mm 1200 

Pracovná šírka s 3 / 4 kefami mm 1650 / 2100 

Polomer otáčania s 2 kefami a zásobníkom mm 1760 

Rýchlosť kefy  rpm 0-100 

Priemer kefy mm 570 

Priemer sacej hadice (Ø) mm 150 

Priestor pod sacím hrdlom mm 55 

Svetlá výška pod kefami mm 140 

Úroveň hlučnosti (Podľa smernice EU 2000/14 EC) dB(A) N/A 

Stupeň filtrácie: PM10 a PM2.5  **** 

   

CE certifikovaný podľa smernice EU   

 


