City Ranger 3500
Basmaskin
City Ranger 3500 är en effektiv och hårt arbetande redskapsbärar designad för att uppfylla
de höga kraven som kommunala och professionella entreprenörer ställer. City Ranger 3500 är
verkligen mångsidig. Det är en multifunktionell åretruntmaskin som fungerar exceptionellt väl
inom alla arbetsområden – som en specialmaskin för en enda uppgift.
Hög tillförlitlighet
Det är en kraftfull maskin. Konstruktionen är robust och motorn är gjord för att hantera
arbetskrävande uppgifter och drift dygnet runt. Utförandet är stadigt och utmärkt,
körförmåga och manövrerbarhet är fantastiska och förarens komfort är hög, vilket gör
maskinen till en mycket användarvänlig arbetsplats. Eftersom vikten inte överstiger
3 500 kg krävs endast ett B-körkort.
God ekonomi
Låga drifts- och underhållskostnader säkerställer en god ekonomi och eftersom maskinen
är utrustad med högkvalitativa delar med lång livslängd är det helt klart en säker investering –
med potential att öka avkastningen på investeringen tack vare dess kapacitet att klara
många uppgifter.
Med City Ranger 3500 kan byte av redskap ske på mindre än 10 minuter.
Det är den snabbaste bytestiden inom denna maskinklass.

www.nilfisk-outdoor.se

Mycket god manövrerbarhet

City Ranger 3500 er midjestyrd vilket gör den lätt att använda. Vändradien
tillåter arbete i trånga utrymmen. Det hydrostatiska drivsystemet gör det
extra lätt att anpassa hastigheten. Som ett genuint 4WD fordon arbetar
City Ranger lika lätt och ledigt i olika terräng – naturligtvis med samma
höga standard.

Miljöåtgärder

City Ranger 3500 är designad för att uppfylla kraven på att förhindra
föroreningar. Avgaspartikelfilter och biologisk hydraulolja finns som
tillval. Sopmaskinen är naturligtvis PM10-certifierad.

Hög kvalité – låga kostnader och lite underhåll
Tack vare sin enkla konstruktion är City Ranger lätt att rengöra
och underhålla. Däcken är standarddäck för transportbilar som är
lätta att byta. Reservdelar av hög kvalité ger hög pålitlighet.
Servicekontroller rekommenderas efter 500 timmars drift.

Mångsidighet med flera funktioner

City Ranger 3500 är en specialmaskin för flera uppgifter eftersom varje
redskap som kan monteras på fronten motsvarar en ny uppgift
som kan utföras till perfektion. Det är en för alla och
alla för en. Maskinen är kombinerad med ett
brett utbud av högt specialiserade redskap
för alla säsonger. Redskap kan bytas på
10 minuter, vilket är den kortaste tiden för
redskapsbyte i denna maskinklass.

Säkerhet och komfort

För säkerheten och med hänsyn till föraren har stor uppmärksamhet
ägnats åt komfort och arbetssikt. Förarens säte är placerad på höger
sida nära trottoarkanten och de stora vindrutorna ger föraren en
utmärkt sikt över både främre redskap och den omgivande trafiken.
Ett fönster i golvet ger direkt sikt till vakuummunstycket. Fotpedaler
och kontrollpanel är lämpligt och ergonomiskt placerade för bra arbetsmiljö.
City Rangerns helfjädrade chassi,
hytt med separat fjädring och
luftfjädrad förarsäte, säkerställer
att vibrationerna reduceras till ett
minimum.
Extra komfort och förbättrade
säkerhetsanordningar är uppvärmda
sidospeglar, låg ljudnivå både i hytten
och utanför samt stora dörrar med
skjutfönster. Luftkonditionering är
också standard.

City Ranger 3500 är tillgänglig i tre versioner:
· Standardversion, 38 km/h
· Hastighetsbegränsad version, max. 25 km/h
· 2 -stegsversion – för förbättrat vridmoment i arbetsläge,
38 km/h.

Hytten är bred och tillräckligt komfortabel för två sätar

Mått – City Ranger 3500

Tekniska data

City Ranger 3500

Längd

4 081 mm

Bredd

1 130 mm

Höjd med ROPS-hytt

1 900 mm

Höjd med ROPS-hytt och rotorljus

2 133 mm

Tekniska data:
Vikt med ROPS-hytt utan förare

1 800 kg

Nyttolast

1 700 kg

Fordonets bruttovikt

3 500 kg

Vagn utan bromsar – tillåten vagnvikt
Tillåten kombinerad vikt – vagn utan bromsar

max. 750 kg
max. 3 500 kg

Vagn med bromsar – tillåten vagnvikt
Tillåten kombinerad vikt – vagn med bromsar

max. 1 800 kg
max. 5 300 kg

Tillåten axellast, fram

1 950 kg

Tillåten axellast, bak

1 950 kg

Däckdimension

195/75 R16

Däcktryck

4,5 bar

Vändradie, trottoarkant till trottoarkant

4 081 mm

1 130 mm

3 120/3 370 mm

Max hastighet – standardversion

38 km/h

Max hastighet – hastighetsbegränsad version

25 km/h

City Ranger 3500 2-växlad version:

38 km/h

Växel 1/växel 2

19/38 km/h

Motor

Perkins diesel motor 404D-22, 4 cyl., 51 hk

Drivning

Permanent 4x4 hydraulisk drift – optimalt grepp för tuffa förhållanden och
vinterväglag

-enligt EEG-standard 2009/63 – Passering

78 dB(A)

Hydraulik

Oljetypen är ISO VG 46, tanken rymmer cirka 60 liter

-enligt 2009/76/EEG – Förarsäte

75 dB(A)

3 500 kg bruttovikt

Tillåter arbete på de flesta underlag inklusive trottoarer
Endast ett B-körkort krävs

Motor:

Mycket lättmanövrerad

Liten vändcirkel mellan trottoarkanter, endast 3,12 m tack vare ledad styrning och
kompakt design

EU-standard

Förarkomfort

Helfjädrat chassi och luftfjädrad förarsäte är standard

Service och underhåll

Högkvalitativa delar från välkända märken säkerställer hög pålitlighet.
Rena hydrauliska anslutningar kräver endast minimalt underhåll. Motor och
hydrostatisk kontroll utan elektroniska komponenter säkerställer hög pålitlighet,
enkelt underhåll och låga servicekostnader.

Bullernivå:

Modell

Perkins diesel 404D-22
Steg IIIA

Maskineffekt vid 3 000 varv/min – ECE R24

51 hk/38 kW

Cylindrar

4

Bränsletankens volym

65 liter

Smörjsystem

Trycksmörjning med filter

Typ av motorolja

10W/30 API CH4, ACEA E5

City Ranger 3500 – standardversion 38 km/h

Motoroljevolym

8 liter

City Ranger 3500 – hastighetsreducerad version 25 km/h

Luftfilter

City Ranger 3500 – 2-stegsversion – för förbättrat vridmoment i arbetsläge

Kylsystem

AC

Luftkonditionering är standard i alla versioner

Värmeindikering

Belysning och speglar

Europeisk standard på halvljus och två extra främre arbetsbelysningar. Uppvärmda
sidospeglar är standard.

Startsystem

Tillgänglig i 3 versioner

Laddningssystem

R15 107T med förlängda hjulhus.

Batteri

Säte med integrerat 3-punktsbälte – uppvärmningsbar, justerbar sittdyna –
svankstöd – justerbart armstöd på vänster sida – justerbart nackstöd och
automatisk justering av sätet efter förarens vikt.

Bromsar:

Hytt med högt tak

100 mm högre hytt än standard

Parkeringsbroms

Biohydraulolja

Panolin

Partikelfilter

På begäran

LED-ljus

LED-paket: Bakljus, arbetsbelysning, läslampa, blinkers.
Roterande LED-varningsljus

Backkamera

med 7" färgmonitor, infraröd nattbild och siktvinkel på cirka 135 grader

Bluetooth radio med cd

Högtalarsystem inkluderat

Komfort säte

Vattenkyld
112 o
Elstart med glödstift
Likströmsgenerator

Laddningskapacitet

Extra utrustning:
Breda däck 275/60

Torrt, utbytbart filterelement
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Bromsar på båda framhjulen

85 A
12 V – 100 Ah – 750 A
Hydrauliska trumbromsar

Bromsar på båda bakhjulen

Hydrostatiska
Trumbromsar, båda framhjulen

Din Nilfisk-Outdoor-återförsäljare:
Skaraborgs Trädgårdsmaskiner AB
Wennerbergsvägen 26
531 33 LIDKÖPING
0510 - 235 47
info@stgm.se

