
City Ranger 3070

Výkon vo väčšom 
rozsahu

Špičkový kompaktný úžitkový stroj na údržbu 
veľkých vonkajších plôch po celý deň

Stage V
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City Ranger 3070 stanovuje nové štandardy v tejto 
triede strojov v mnohých oblastiach: multifunkčné 
použitie, Quick-shift - rýchla výmena príslušenstva, 
manévrovateľnosť, pohodlie obsluhy a životné pros-
tredie úvahy, spomíname iba niektoré.

Inovatívny multifunkčný stroj
Vďaka jedinečnej rýchlej výmene môžu byť zmeny 
pripojenia vykonané za jednu minútu. Jednoducho zd-
vihnite predné zariadenie so strojom, otočte rukoväť a 
všetky mechanické, hydraulické, vodné a elektrické sys-
témy sú pripojené a pripravené na použitie. To nemôže 
byť jednoduchšie! Preto môžete stroj ľahko používať 
na rôzne úlohy počas dňa bez straty času pri výmene 
príslušenstva v dielni. A všetci vieme: čas sú peniaze.

Prístup do všetkých oblastí
Vďaka výkonnému členeniu má City Ranger 3070 neu-
veriteľne malý vnútorný kruh otáčania iba 1650 mm, čo 

operátorom umožňuje prístup do stiesnených prie-
storov a prácu blízko prekážok. Aj pri základnom stroji 
s hmotnosťou iba 1800 kg je tlak na zem dostatočne 
nízky na to, aby sa dal použiť na citlivé povrchy, ako sú 
trávniky a chodníky.

Ideálne pracovné prostredie
Prevádzka stroja na mnoho hodín denne môže byť pre 
obsluhu náročná. Preto sme sa zamerali na zabezpeče-
nie optimálneho pohodlia obsluhy. Faktory, ako je nas-
taviteľná pracovná poloha, nízky hluk v kabíne - iba 68 
dB(A), jedinečný ventilačný systém s klimatizáciou ako 
štandard a 360-stupňový výhľad na pracovnú plochu 
sú len niektoré z funkcií, ktoré prispievajú k dobrému 
pracovnému prostrediu.

Ekologický a výkonný stroj
Výkonný dieselový motor Stage V s výkonom 74 hp
založený na technologickej budúcnosti. City Ranger
3070 teda spĺňa najprísnejšie emisné požiadavky pre 
naftové motory a tým aj limity pre emisie častíc stano-
vené väčšinou miest.

Vysoká flexibilita a 
manévrovateľnosť
- umožňuje multifunkčné použitie a prístup do všetkých oblastí
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Vysoká flexibilita a 
manévrovateľnosť
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Vysoká účinnosť a bezpečnosť
Unikátna funkcia rýchlej výmeny príslušenstva na City 
Ranger 3070 zvýši vašu efektivitu, pretože ide o jednu 
minútu práce jednej osoby. Náradie nie je potrebné a 
postačuje iba veľmi krátke zaškolenie - jednoducho 
zdvihnite predné zariadenie so strojom a otočte ru-
koväťou, ktorá spája mechanické, hydraulické, vodné 
a elektrické systémy. Zadné držiaky sa dajú ľahko 
vymeniť aj pomocou voliteľného stojana. Nejde o ťažké 
zdvíhanie. Na displeji v kabíne vyberiete relevantné 
príslušenstvo a ste rýchlo pripravení pokračovať s vyko-
naním novej úlohy.

Rýchla výmena - Quick-shift je nielen efektívny, ale aj 
bezpečný pre obsluhu aj stroj. Skutočnosť, že ide o 
prácu jedného muža, znamená, že nehrozí nebezpečen-
stvo, že by sa v tomto procese zranil kolega, pretože 
kráča pred alebo za strojom. Automatické pripojenie 
všetkých systémov navyše eliminuje riziko poškodenia 
stroja kvôli nesprávnemu pripojeniu.

Zmena funkcie jednej minúty
- šetrí čas a maximalizuje využitie vašej investície 
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Zmena funkcie jednej minúty

Názov Egholm je zárukou kvalitného spraco-
vania, perfektných výsledkov čistenia, upra-
taného a atraktívneho mesta pre všetkých, 
ktorí ho každý deň používajú.

Úspora peňazí
Investovanie do jedného stroja na vykonávanie 
mnohých rôznych úloh vonkajšej údržby má mnoho 
výhod:

• Nízka počiatočná investícia
•  Získanie vyššieho pracovného času 

v roku = rýchla návratnosť investícií
•  Iba jeden stroj = menej zaškolení 

pre obsluhy
•  Menej potrebného miesta pre 

ukladanie stroja a príslušenstva
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City Ranger 3070

City Ranger 3070 je univerzálny, ale špecializuje sa aj na 
každodenné úlohy. Vďaka širokej škále príslušenstva máte 
stroj, ktorý dokonale plní každú úlohu bez toho, aby došlo k 
zníženiu kvality, rýchlosti alebo konečného výsledku.

Robustný rám A na vozidle, umožňuje operátorovi meniť 
nástavby bez použitia náradia. Všetky mechanické, hydrau-
lické, vodné a elektrické systémy sú spojené jednoduchým 
otočením jednej rukoväte - a stroj je pripravený na spuste-
nie.V dielni nestrácajte čas - nemôže to byť jednoduchšie.

Skvelá manévrovateľnosť, ľahká manipulácia
Kompaktná konštrukcia a kĺbové riadenie zaručujú, že 
sa City Ranger 3070 môže otáčať takmer na mieste. S 
vnútorným polomerom otáčania iba 1650 mm sa City 
Ranger 3070 môže takmer ovinúť okolo stĺpikov, lampy a 
ďalších prekážok v mestskej oblasti.

Osvedčený koncept

Výkonný dieselový motor

Pohon všetkých štyroch kolies

Nízky tlak na zem kvôli 
širokej stope

Malý polomer otáčania

Kĺbové riadenie
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Vaše priame výhody:

• Nízka počiatočná investícia
• Získanie vyššieho pracovného času 
 v roku = rýchla návratnosť investícií
• Iba jeden stroj = menej zaškolení 
 pre obsluhy
• Menej potrebného miesta pre 
 ukladanie stroja a príslušenstva

Quick-shift 
- zastávka na jednu minútu
Vďaka jedinečnej rýchlej 
zmeny príloh je možné 
vykonať iba za jednu minútu. 
Jednoducho zdvihnite predné 
zariadenie so strojom, otočte 
rukoväť a všetky mechanické, 
hydraulické, elektrické a 
vodné systémy sú pripojené 
a pripravené na použitie. 
To nemôže byť jednoduchšie!

Technická špecifikácia Základný stroj

Dĺžka mm 3685

Šírka mm 1220

Výška / s majákom mm 2000 / 2210

Hmotnosť základného stroja 1) kg 1800

Užitočné zaťaženie kg 1200

Celková hmotnosť vozidla kg 3000

Kruh otáčania - obrubník na obrubník mm 4120

Kruh otáčania - vnútorný mm 1650

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

Pohon všetkých štyroch kolies Štandard
1) Vrátane: 75 kg vodiča a 90% kapacity paliva.
2) Regulácia výkonu od 55 kW do 50 kW v závislosti od teploty.

"A"- rám pre montáž a rýchlu 
zmenu príslušenstva

Vyhradené príslušenstvá

Nízka úroveň hlučnosti a 
vibrácií pre lepší komfort

Kvalitné remeselné spracovanie 
v každom detaile
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Pre operátora pracujúceho veľa hodín so strojom je 
dôležité dobré pracovné prostredie. Dizajn kabíny hrá 
dôležitú úlohu.

Všetky ovládacie prvky sú po ruke
Aby sa zaistila uvoľnená prevádzka zariadenia City Ranger 
3070, centrálne umiestnené a pohodlné sedadlo obsahuje 
viacnásobnú nastaviteľnú lakťovú opierku s integrovaným 
joystickom a ovládacími tlačidlami. Ovládacie prvky sú 
intuitívne a ľahko použiteľné. Komfortne uložené rameno 
ruky umožňuje pohodlné ovládanie funkcií obsluhy konček-
mi prstov.

360° výhľad na pracovnú plochu
City Ranger 3070 má so sklenenou kabínou dokonalý 
výhľad na pracovnú plochu a okolitú premávku. Rámy 
kabíny sú štíhle, čo zmenšuje slepé body na a minimum. 
Toto panoramatické zobrazenie umožňuje efektívnu 
prevádzku v tesnej blízkosti prekážok bez toho, aby to 

operátorovi umožnilo zvýšenie bezpečnosti pre obsluhu, 
ako aj pre stroj. Veľké ľahko zakrivené sklenené dvere 
umožňujú ľahký vstup a výstup z kabíny a prispievajú k 
zážitkom priestrannej kabíny.

Klimatizácia pridáva extra komfort
V horúcom letnom dni ponúka štandardná klimatizá-
cia v kabíne ďalší komfort a strategicky umiestnené 
vzduchové kanály zabezpečujú dobrú cirkuláciu vzduchu 
v priestrannej kabíne. V úložnom priestore je inštalovaný 
ďalší vzduchový kanál, ktorý umožňuje udržiavať nápoj a 
obed ochladený. Klimatizácia je tiež prospešná pri udržia-
vaní rosy čelného skla vo vlhkých dňoch. Vysoko kvalitný 
peľový filter (F7) znižuje množstvo prachu vstupujúceho 
do kabíny.

Pre dobré pracovné prostredie nie je len dôležitý komfort 
operátora, ale aj tiež efektívny a bezpečný výkon.

- pre skvelé pracovné prostredie a bezpečnú prevádzku

Unikátny 
dizajn kabíny

Vzduchom chladená odkladacia schránka
Na pravej strane sedadla je uzavretá priehrad-
ka na rukavice. Má v sebe vzduchový kanál, 
ktorý pomáha udržiavať obedový box alebo 
nápoj ochladený počas dňa.

Ukladacie zariadenia
Na ľavej strane držiak na poháre, sieťová zásu-
vka a úložné priestory prispievajú k dobrému 
pracovnému prostrediu. Je tu tiež umiestnené 
voliteľné rádio.

Vzduchovody
Strategicky umiestnené vzduchové kanály sú 
ľahko dostupné prispôsobené tak, aby vyhovo-
vali potrebám cirkulácie vzduchu v kabíne.
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360° výhľad z kabíny
Kabína má 360° výhľad do okolia, čo poskytuje operátorovi najlepší možný výhľad na pracovné prostredie a okolitú premávku - možno dokonca aj 
najlepší na trhu. Okrem toho sú ovládacie prvky na dosah ruky a ponúkajú viacnásobné nastavenie pre dobrú ergonomickú pracovnú polohu.

Nastaviteľná lakťová opierka s ovládacími 
prvkami
Pohodlne položenú ruku na viac nastaviteľnej 
lakťovej opierke, bude mať obsluha plnú 
kontrolu nad strojom a jeho funkciami. S ovlá-
dacích prvkov na dosah ruky sa môže operátor 
zamerať na premávku a úlohy, ktorá sú po ruke.

Pokročilá technológia
City Ranger 3070 je ovládaný softvérom vyvinutým firmou Egholm, ktorý zaisťuje hlboké porozu-
menie pokročilej technológie. Tento náhľad je prevedený na intuitívny displej, ktorý vodičovi pomáha 
pri výbere správnych nastavení a optimálnych úprav. Nastavenia sú optimalizované pre individuálne 
príslušenstva.
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Zameraný na pracovné prostredie
Kľúčové elementy pre optimálny komfort operátora

Pracovnú polohu prispôsobte obsluhe
S cieľom poskytnúť operátorovi čo najpohodlnejšiu prácu, existuje 
niekoľko prvkov, ktoré je možné nastaviť. Sedadlo a lakťová opierka 
sú individuálne nastaviteľné a stĺpik riadenia je 3-cestne nas-
taviteľný. To umožňuje pohodlné miesto na sedenie.

Mnoho prvkov zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní 
pohodlného a efektívneho pracovného prostredia.

Nízka hlučnosť 
Všetci vieme, že pracovať v prostredí s viacerými hlukmi 
je namáhavé. Preto je kabína s nízkou hlučnosťou dôležitá 
pre prevádzkovateľa. Základný stroj má hladinu hluku 
vnímaná vodičom iba 68 dB(A), City Ranger 3070 je 
najlepší vo svojej triede (merané podľa VO (EU) 1322/2014 
Ann. XIII).

Na zváženie je dôležitý aj vonkajší hluk prostredia v 
ktorom stroj pracuje. Hluk prechádzajúceho stroja City 
Ranger 3070 vytvára 76 dB(A) (merané v súlade s VO (EU) 
2018/985 Ann. II). Nízka hladina hluku je obzvlášť dôležitá 

pri prevádzke v obytných oblastí alebo iných lokalitách, 
kde sa ľudia nachádzajú v blízkosti pracovného priestoru - 
napríklad parky, kaviarne alebo pešie zóny.

Komfort pri jazde
City Ranger 3070 má dlhý rázvor, ktorý je výhodou, pokiaľ 
ide o absorpciu nerovností a výtlkov počas prepravy.

Silný kĺbový bod tiež zvyšuje pohodlie pri jazde, pretože 
umožňuje oscilačný pohyb medzi predným a zadným pod-
vozkom o +/- 8 stupňov. To znamená, že keď zadná časť 
napríklad prejde nárazom na vozovke, nebude to v oblasti 
vodiča cítiť v rovnakom rozsahu, pretože bod kĺbu umožní 
individuálne kývanie predného a zadného podvozku.

Silný kĺbový bod
Silný kĺbový bod umožňuje kmitavý pohyb medzi predným a zad-
ným podvozkom o +/- 8 stupňov.
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Zameraný na pracovné prostredie

Tempomat (voliteľné)
S voliteľným tempomatom je funkcia zabrzdenia integrovaná do 
brzdového pedála, čo umožňuje vodičovi znížiť rýchlosť bez zníže-
nia otáčok motora.

Voliteľné sedadlo ponúka vodičovi ešte väčšie pohodlie, 
pretože umožňuje individuálne nastavenie opierky sedad-
la. Pre lepšiu oporu nôh sa dá sklopiť a posunúť dopredu. 
Okrem toho má nastaviteľnú bedrovú opierku a vyhrieva 
sa pre väčšie pohodlie v chladnom počasí. 3-bodový 
bezpečnostný pás, ponúka tiež vyššiu bezpečnosť pre 
vodiča. Má rovnaké nastaviteľné lakťové opierky ako 
štandardné sedadlo.

Jednoduchá jazda
Niektoré technológie podporujú ľahkú manipuláciu a opti-
málny výkon. Vďaka technológii jednostupňového motora 
je stroj veľmi jednoduchý na jazdu a je efektívny v rôznych 
terénoch, v  pracovnom aj prepravnom režime.

S voliteľným tempomatom je funkcia zabrzdenia integro-
vaná do brzdového pedála, čo umožňuje vodičovi znížiť 
rýchlosť bez zníženia otáčok motora. Tým je zaistené, že 
tlak v hydraulike zostáva rovnaký, takže pri pomalej jazde 
okolo prekážok máte stále optimálny výkon pri zametaní 
alebo kosení trávy.

Dvere s oknami (voliteľné)
Ľavé alebo pravé dvere s oknom umožňujúce ľahký prístup napr. pri 
použití čítacej karty v oblasti parkovísk.
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Pokročilé technológie

Pri navrhovaní nového City Ranger 3070 sme vzali 
najlepšie z našich dlhoročných skúseností s vývojom a 
výroby kompaktných úžitkových strojov ich kombináciu s 
novými technológiami. Cítime istotu, keď hovoríme, že je
osvedčený konceptom v úplne novej perspektíve.

Unikátny motorový priestor
Jedinečný motorový priestor prináša stroju niekoľko 
výhod.

Vysoká kapacita chladenia: Chladiče umiestnené na 
prednej časti motorového priestoru a chladiaca lopatka 
vzadu umožňujú niekoľko výhod. Homogénny prúd vzdu-
chu znamená, že nečistoty sa menej hromadia v mriežke 
chladiča. To zaisťuje zlepšenú chladiacu kapacitu. Po 
ochladení hydraulického oleja a vody z chladiča, vzduch 
prechádza motorovým priestorom, čo znamená, že kom-
ponenty motora sú tiež chladené.

Snímače teploty monitorujú potrebu chladenia a upravujú 
rýchlosť chladiacej lopatky, čo znamená, že chladiaca 
lopatka nie je zbytočne hlučná. Ak je mriežka chladiča 
znečistená, prúd vzduchu sa obráti, čím sa mriežka 
chladiča vyčistí. Čistiaci proces je obzvlášť praktický v 
súvislosti s pohybom trávnika.

Redukcia hluku: S ventilátorom umiestneným oddelene 
od chladiča je možné mať väčší ventilátor, ktorý môže 
vytvoriť rovnaký prietok vzduchu pri nižších otáčkach, čím 
sa primerane zníži hluk. Vzduch sa prepravuje v uzavre-
tom priestore motora, ktorý tiež znižuje hladinu hluku z 
motora.

Tieto výhody ocení obsluha aj ľudia v oblasti, kde stroj 
pracuje.

- pre vysoko výkonný úžitkový stroj



13

Pokročilé technológie

Vysoká manévrovateľnosť
City Ranger 3070 je kĺbový, vďaka čomu je vysoko manév-
rovateľný v stiesnených priestoroch. Vnútorný kruh otáča-
nia základného stroja je iba 1650 mm. Vďaka krátkemu 
previs spredu a zozadu je vonkajšia otočná kružnica iba 
4300 mm (stena k stene).

Pretože kĺbový spoj má iba jedno-dimenzionálny ohyb, 
významne znižuje namáhanie a opotrebovanie hadíc, čo 
opäť zníži prevádzkové a servisné náklady.

Dieselový motor Perkins
Dieselový motor s motorom 2.2 od spoločnosti Perkins 
je silným motor s výkonom 74 hp pri 2800 ot./min. Čo z 
modelu City Ranger 3070 robí ideálnym pre ťažkú prá-
cu. Spĺňa požiadavky na zelenú zónu a môže sa preto 
používať aj v mestách s vysokým zameraním na životné 
prostredie.

Motor ponúka dostatok energie na riadenie a beh rôznych 
prídavných zariadení. Prebytok energie znamená, že v 
režime ECO bude často možné bežať pri nižších otáčkach, 
čo zníži spotrebu paliva aj úroveň hluku. To zanecháva 
dojem, že stroj je v dobrej rovnováhe.

Vysoká manévrovateľnosť
City Ranger 3070 je kĺbový, čo ho robí vysoko ovládateľným v 
stiesnených priestoroch. Vnútorný kruh otáčania základného stroja 
je iba 1650 mm.

Výkonný dieselový motor
Vybavený motorom Stage V 74 hp pri 2800 ot./min. Výkon City 
Ranger 3070 zvládne aj tie najťažšie úlohy.
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Inovatívna koncepcia sacieho zametača

Zametanie aj na obmedzených miestach
City Ranger 3070 sa môže dostať aj na veľmi úzke miesta 
vďaka nízkemu polomeru otáčania a obísť extrémne ob-
medzené oblasti. S voliteľnou 3. kefou môžete dostatočne 
pozametať pod prvkami, ako sú lavičky a veľmi efektívne 
čistiť okolo iných prekážok.

Znížte opotrebenie a zvýšite výkon
Aktivácia rozloženia hydraulickej hmotnosti spôsobí, že 
predné kefy sledujú zmeny terénu. Okrem toho môže 
obsluha ovládať tlak kefy z ovládacích prvkov v kabíne. 
Schopnosť ľahko nastavovať tlak kefy tak, aby zodpovedal 
typom a úrovniam úlomkov, umožňuje vodičovi jazdiť s 
najmenším potrebným tlakom na kefy a tým znižovať ich 
opotrebovanie. Systém zvyšuje výkon a znižuje prevádz-
kové náklady.

Účinné potlačenie prachu
Zásobník má kapacitu 1 m3. Štandardne je vybavený ro-
tačným filtračným systémom, ktorý vo vnútri násypky 
vytvára jemný vodný oblak, ktorý zaisťuje účinné potlačenie 
prachu. Tým sa znižuje riziko, že sa prachové častice dos-
tanú späť do okolitého prostredia. Systém tiež zaisťuje efek-
tívne plnenie zásobníka. Automatická bezpečnostná funkcia 
zastaví zametací systém, ak dôjde k nedostatku vody pre 
rotačný filter. Toto znižuje riziko poškodenia rotačného filtra 
a minimalizuje náklady na opravu. Počas prázdnych cyklov 
musí obsluha iba vyprázdniť zásobník a doplniť čerstvú 
vodu, čím sa skracuje čas mimo pracovnej oblasti. Vo všeo-
becnosti je to dostatočné so systémom rotačného filtra.

Certifikácia EÚ
Jednotka sacieho zametača pre 
City Ranger 3070 je certifikovaná 
so 4 hviezdičkami podľa novej 
certifikácie EUnited pre PM10 a 
PM2.5.

Klapka

Prietok vzduchu

Klapka

Prietok vzduchu

Krok 1

Krok 2

Inovatívna koncepcia sacieho zametača
Nastaviteľná šírka nasávania a výkon, čo umožňuje zvládnuť celý rad úloh. Sací vstup je nastavený podľa polohy kief. Obrázok vyššie: Keď sú kefy 
dokorán otvorené, sací tlak bude sústredený a najťažší na oboch stranách (krok 1). Ak sú protiľahlé kefy umiestnené v strede, je šírka sania menšia a 
ťažšia, čo je dobré pri veľkých veciach alebo napr. listy sa musia zbierať (krok 2). Rameno kefy zametané pružinou sa pri zasiahnutí prekážok ohýba, čím 
sa znižuje riziko zlomenia. Kefy majú integrovanú funkciu s podpornou jednotkou minimalizujúcou tlak na kefy, keď sa nepoužívajú.

Sacie zametanie pre City Ranger 3070
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Inovatívna koncepcia sacieho zametača

Systém recirkulácie
Pri väčších zametacích prácach v oblastiach s väčším 
množstvom odpadu sa odporúča použiť recirkulačný sys-
tém. Pred začatím zametania musí byť nádoba naplnená 
vodou (približne 160 litrov). Cez systém filtračného 
čerpadla v zadnej časti nádoby sa voda odčerpáva sacou 
hadicou v blízkosti sacieho ústia. Táto dodatočná voda 
pomáha udržiavať saciu hadicu čistú.

Zásobník je možné úplne otvoriť. Pokiaľ nie je vyprázd-
nená na 100%, je možné zásobník zatriasť aktiváciou 
funkcie na klávesnici v kabíne.

Funkcie a možnosti sacieho zametača:

• Veľmi vysoká výška vyklápania 1700 mm
• Úplné otvorenie veka
• Funkcia „trasenia“ ovládaná z kabíny
• 5 m sacia hadica (voliteľné)
• Vysokotlaková umývačka (voliteľné)
• Systém recirkulácie

Sacie zametanie pre City Ranger 3070

Vysokotlakový čistič a sťahovacia hadica (voliteľné)
Pre extra funkcie čistenia môže byť násypka vybavená vysokotla-
kovou umývačkou s ručnou prívodnou pištoľou a hadicou s tiahlom 
5 metrov.

Zametanie úzkych priechodov s 3.kefou (voliteľné)
3. bočná kefa je vybavená odpruženou a nárazu-vzdornou funkciou, 
ktorá zvyšuje životnosť kefy a zároveň chráni okolité predmety. 
Funkcia vyklápania sa ovláda cez pákový ovládač kabíny a hydrau-
lický systém stroja. Kefu možno aktivovať pri narážaní na priehlbiny, 
žľaby, obrubníky a pod.
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Dobre udržiavané parky a zelené plochy sú často lákad-
lom pre každého, kto žije, pracuje alebo navštevuje vaše 
mesto. Čas a efektívnosť sú však rozhodujúcimi faktormi 
pre obce, správcov nehnuteľností a majiteľov parkov, ktorí 
sú zodpovední za ich údržbu. 

Špeciálne vyvinuté nadstavce vytvárajú lepšie výsledky
City Ranger 3070 je silný a robustný a vybavený profe-
sionálnymi nadstavcami zvládne akúkoľvek úlohu v oblas-
ti údržby zelene - bez kompromisov v kvalite. 
A vďaka jedinečnej funkcii rýchleho radenia City Ranger 
3070 môžete zmeniť medzi prídavnými zariadeniami za 
menej ako jednu minútu. Umožňuje vám rýchlo prejsť na 
ďalšiu prácu. 

• Rotačná/mulčovacia kosačka 1500
• Triplex nožová kosačka 2500
• Kefa na burinu

Viac kosenia za kratší čas
Rotačná a mulčovacia kosačka 1500 a rotačná kosačka 
Triplex 2500 sú najnovšími prírastkami v rade príslušen-
stva pre City Ranger 3070 - s jedinečnými hydraulickými 
vlastnosťami a špeciálne vyvinutými nožmi. So šírkou 
záberu až 1,5 a 2,5 metra a pracovnou rýchlosťou až 10 
km/h pokosíte trávu v rekordnom čase.

Trávniky so zdravým vzhľadom
Mulčovacie a rotačné kosačky zaisťujú optimálnu flexibil-
itu, pretože sa dajú použiť na rôzne druhy tráv a povrchov. 
3 nože na rotačnej/mulčovacej kosačke 1500 a 5 nožov 

na rotačnej kosačke Triplex 2500 zaisťujú profesionálne 
kosenie. Nože sa otáčajú v opačnom smere, takže tráva je 
rovnomerne rozložená po trávniku, čím sa predchádza 
hromadám pokosenej trávy na trávniku. Každá čepeľ 
je vybavená vlastným motorom, ktorý zaisťuje stabilnú 
prevádzku. Účinnosť kosačiek zaisťuje fantastické výsledky 
kosenia - aj pri vyšších rýchlostiach, ako je kosenie veľkých 
plôch.

Používanie pneumatík pre trávnatý povrch
City Ranger 3070 môže jazdiť na väčšine trávnatých plôch. 
Ak sa má povrchový tlak ďalej znižovať, odporúča sa 
namontovať naň trávne pneumatiky stroj (voliteľné).

Ekologické ničenie buriny
Kefa na burinu je perfektný, najefektívnejší ekologický 
nástroj na udržiavanie vonkajších plôch bez buriny, t. j. 
chodníkov, dlažbových kameňov, asfaltu atď. Pri otáčaní 
po povrchu kefa drhne uvoľnenú burinu a namáha nové 
výhonky. Pravidelné kefovanie udržuje plochu bez buriny a 
bez použitia pesticídov.

Získajte maximálny úžitok z regulácie rýchlosti pomocou 
funkcie palca
Ak je stroj vybavený reguláciou rýchlosti (doplnková výba-
va), je možné použiť funkciu palca brzdového pedála. V 
pracovnom režime umožňuje funkcia palca znížiť rýchlosť 
bez deaktivácie riadenia rýchlosti, avšak so zachovaním 
otáčok. Pri uvoľnení tlaku z brzdového pedála sa stroj vráti 
na predchádzajúcu rýchlosť. Tieto funkcie prispievajú k 
pohodliu a k zefektívneniu prevádzky stroja.

Zelené prílohy

Čas a efektivita sú kľúčom k údržbe zelene
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Kosačka na väčšie plochy
So šírkou záberu 2,5 m je rotačná kosačka Triplex 2500 vhodná 
na väčšie trávnaté plochy. Krídla kosačky sa dajú sklopiť znížiť 
šírku počas prepravy. Joystick v kabíne spolu s hydraulickým 
systémom stroja umožňuje naklonenie kosačky pre jednoduché 
čistenie a údržbu, ako aj výmenu nožov.

Nepriateľ buriny - priateľ životného prostredia
S našou inovatívnou kefou na burinu dokáže City Ranger 3070 
odstrániť burinu čistejším a lepším spôsobom ako ktorýkoľvek 
pesticíd. Hydraulicky nastaviteľná a mimoriadne obratná kefa udrží 
chodníky, dláždené plochy - všetky typy spevnených plôch - bez 
buriny a okamžite vyčistí ošetrovanú plochu.

Funkcia hydraulického sklápania pre jednoduché čistenie
Pomocou hydraulického systému City Ranger 3070 možno rotačnú/mulčovaciu kosačku 1500 umiestniť do zvislej polohy, aby sa zabezpečil ľahký 
prístup na čistenie a údržbu. Pomocou hydraulického systému je možné nastaviť aj výšku kosenia. Kosačka je poháňaná 3 olejovými motormi (bez 
remeňov). Špeciálne vyvinuté čepele znižujú spotrebu energie aj hladinu hluku.
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Použite Váš City Ranger 3070, aby ste zaistili bezpečnú 
premávku a pešiu zónu, keď začne padať sneh.

Silný stroj na zimné úlohy
Niekoľko aspektov City Ranger 3070 ho robí vhodným 
strojom na zimnú údržbu.
• Vysokovýkonný motor so 74 hp
 • Pohon všetkých štyroch kolies 
• Vyhradené príslušenstvá

Vysoko výkonné zimné príslušenstvá
City Ranger 3070 je dokonalým zimným riešením pre 
bytové združenia, menšie a väčšie firmy a obce. Vyhradené 
prídavné zariadenia sú veľmi efektívne a ich nízka hlučnosť 
nie je v prevádzke v obytných oblastiach problémom.

Zimné príslušenstvá:

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

Pluh snehu, snehová radlica “V” a snežná kefa môžu 
pracovať spolu s agregátom soli a piesku, čo vám umož- 
ňuje vykonávať dve úlohy súčasne - t.j. čistenie snehu a 
rozsypanie soli alebo piesku na zľadovatených uliciach a 
cestách, všetko naraz.

Rovnako ako u ostatných prídavných zariadení, aj zimné 
doplnky sa dajú vymeniť za menej ako minútu - tiež aj 
agregát soli a piesku! Agregát soli a piesku sa dá ľahko 
vymeniť pomocou voliteľného stojana alebo pomocou 
vysokozdvižného vozíka a snežná kefa obsahuje integro-
vané nohy stojana.

Vysoko kvalitný náter
Egholm zimné doplnky sú veľmi dobre chránené pred 
zimným prostredím. Po testoch odolávajú mnohým hodi- 
nám soľného postreku, špeciálny povlak poskytuje vysokú 
kvalitu príslušenstvám s dobrou odolnosťou, ktorá zaru- 
čuje dlhú životnosť.

Antikorózna úprava 
Pri prevádzke v zimnom období odporúčame voliteľnú 
antikoróznu povrchovú úpravu úžitkového stroja a prís- 
lušenstva.

- vaša investícia bude fungovať celý rok

Výkonná zimná 
údržba

Držte sa pevne v klzkom prostredí
Ak sa uvoľní priľnavosť na jednom kolese, Pohon všetkých kolies 
4WD zabezpečí, že sila sa automaticky prenesie na opačné koleso 
naprieč, čo znamená, že ak stratíte priľnavosť na pravom zadnom 
kolese, energia sa prenesie na ľavý predný koleso a naopak.
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Agregát soli a piesku
Agregát soli a piesku dokonale ladí s predným 
príslušenstvom. Má maximálny objem 600 l 
alebo 950 kg, všetko v závislosti od materiálu. 
Šírku rozmetávania je možné nastaviť medzi 
1500-6000 mm.

Snežný pluh
Pluh snehu zvládne až 400 mm ťažkého snehu. 
Šírka nastavenia je medzi 1360 a 1500 mm 
všetko v závislosti od sklonu čepele. 
Maximálny sklon je 25° a nastavuje sa z 
pohodlia kabíny.

Snežná kefa 
Snežná kefa ľahko zametá až 250 mm ľahkého 
čerstvého snehu. Šírka čistenia otočením na 
maximálny uhol natočenia 25° dosahuje 1320 
mm a pri priamom nastavený kefy je 1520 mm. 
Kefa sa môže otáčať aj opačným smerom.

Snehová radlica “V”
Bez ohľadu na to aké silné sneženie je, so snežným pluhom od firmy Egholm ľahko zvládnete odpratávanie snehu a výsledkom bude vaša dobrá prácu. 
Pri použití snehovej radlice typu "V" budete sedieť pohodlne a bezpečne, pretože je vybavená tlmiacou reznou hranou, čím zabezpečuje plynulé čistenie 
nepravidelných povrchov. Snehová radlica "V" je hydraulicky nastaviteľná s možnosťou nastavenia v polohy tvaru Y,V alebo v diagonálnej polohe.
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Starostlivosť 
o operátora

City Ranger 3070 má ľahký prístup k sedadlu 
vodiča, obsluha má prístup k všetkých funk-
ciám na rukovätí - tak aby sa dosiahol max-
imálny komfort obsluhy.

V spoločnosti Egholm dbáme na pracovné prostredie 
a ergonómiu obsluhy. Mnohé prvky zohrávajú dôležitú 
úlohu pri zabezpečovaní pohodlného a efektívneho 
pracovného prostredia.

Výhľad z kabíny je 360 stupňov: Kabína má výhľad do okolia, 
čo poskytuje operátorovi najlepší možný výhľad na pracovné pros-
tredie a okolitú premávku - možno ide o najlepšie riešenie na trhu.

Nízky hluk v kabíne: S ventilátorom umiest-
neným oddelene od chladiča je možné mať 
väčší ventilátor, ktorý môže vytvoriť rovnaký 
prietok vzduchu pri nižších otáčkach za minú-
tu a zodpovedajúcom znížení hluku. Vzduch 
sa prepravuje v uzavretom priestore motora, 
ktorý tiež znižuje hladinu hluku z motora.

Quick-shift  
Výmena príslušenstva 

do 1 minúty

S cieľom poskytnúť operátorovi najpohodl-
nejšiu pracovnú polohu je sedadlo a lakťová 
opierka individuálne nastaviteľná a stĺpik riad-
enia je nastaviteľný v 3 smeroch. To umožňuje 
pohodlné miesto na sedenie.

Štandardná klimatizácia dodáva kabíne mimoriadny komfort a strategicky umiest-
nené vzduchové kanály zabezpečujú dobrú cirkuláciu vzduchu v priestrannej kabíne. 
V úložnom priestore je umiestnený ďalší vzduchový kanál, ktorý umožňuje udržiavať 
nápoj a obed ochladený. Klimatizácia je tiež prospešná pri udržiavaní rosy čelného 
skla vo vlhkých dňoch.

Pôsobivá kapacita

12.500 
m2/h
City Ranger 3070 ľahko pokryje 12.500 m2 za hodinu v prípade kosenia 
trávy alebo nasávania / zametania.
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Quick-shift  
Výmena príslušenstva 

do 1 minúty
1 minúta

Prístup do všetkých oblastí:
Vďaka výkonnému kĺbovému spojeniu má City 
Ranger 3070 neuveriteľne malý vnútorný kruh 
otáčania iba 1650 mm, čo umožňuje operátorovi 
prístup do obmedzených priestorov a prevádzku 
v blízkosti prekážok. Tiež so základným strojom 
s hmotnosťou iba 1800 kg (z toho 75 kg vodiča) 
a 90% palivovej kapacity), tlak na zem je dosta-
točne nízky na použitie na citlivých povrchoch, 
ako sú trávniky a chodníky.

S pohonom všetkých štyroch kolies a výkon-
ným dieselovým motorom od spoločnosti Per-
kins, produkujúcim krútiaci moment 208 Nm 
pri 1800 ot./min., City Ranger 3070 poskytuje 
všetku energiu, ktorú potrebujete na náročné 
úlohy, počas celého roka.

165cm

Výkon a krútiaci moment 
pre všetky úlohy

 vnútorný 
kruh otáčania

412 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 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.


