
City Ranger 3500
Vikplog
Vikplogen City Ranger 3500 är tålig och kraftfull – och det rätta snöröjningsredskapet att välja under en 
intensiv vinter med mycket snö på marken. Det V-formade bladet skär genom isskorpor som om de inte 
fanns, delar snön och skjuter den åt båda hållen för att rensa vägen.

Vikplogen kan användas tillsammans med salt- och sandspridare eller valsspridare, vilket gör att du kan 
var dubbelt effektiv genom att både röja undan snön och salta eller sanda de isiga gångvägarna – i ett 
och samma arbetsmoment. 

Anpassningsbar och flexibel
Det V-formade bladet är dock inte bara effektivt och kraftfullt, utan också extremt anpassningsbart och 
flexibelt. Hydrauliskt inställbart, kan ändra form från V till Y, vilket är idealiskt för att samla ihop snön i 
lätthämtade högar för senare insamling. Bladet kan också ”rätas ut” och bli som en snöplog. 

Hållbarhet        
Vikplogen är tillverkat av kraftigt stål med rostsäkra PUR-bussningar för bättre skydd mot slitage och 
nötning. Alla bultar och leder har hållbara bronslager med smörjnipplar och hela redskapet är belagt 
med en mycket tålig ytbehandling som hjälper till att motstå slitage och nötning under många år. 

Med City Ranger 3500 kan byten av redskap göras på mindre än 10 minuter, vilket är 
den kortaste tiden för redskapsbyte i denna maskinklass
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Tekniska data
Vikplog

Särskilda egenskaper

• Arbetsbredd 1,3–1,6 m
• Hanterar snö som är upp till 70 cm djup
• Vikplogens extra höjd (75 cm) är en fördel på hög höjd
• Båda bladen justeras hydrauliskt 
• Vinkelinställning (höger och vänster oberoende av varandra) hydr./32°
• Skrapkanter av gummi (Vulkolan) som standard
• Kollisionssäkerhet – fångkant med rännstensskydd
•  Belagd med en mycket tålig ytbehandling – korrosionsklass C5 

(blästring, zinkgrundfärg och tvåkomponent (2K) ytlack med UV-skydd)
• Bronslager med smörjnipplar
• Flytande läge i sidled +/-19° – följer terrängen
• Bladets skrapstål är indelat i 3 sektioner: 2 av hardox + 1 av gummi
• PUR-bussningar istället för fjädrar – för lång hållbarhet
• Indikeringsflaggor är standard

Används ofta tillsammans med salt- och sandspridare eller valsspridare.

Extra utrustning

Skrapstål av hardox
Stödhjul
Sidopositionslyktor

4 870 mm 1 430 mm

Dimensioner
Påmonterad:
Längd – V-form 4 870 mm
Bredd – V-form 1 430 mm
Höjd 1 890 mm

Förvaringsmått:
Längd 800 mm
Bredd 1 430 mm
Höjd 720 mm

Tekniska data:
Vikt 220 kg
Arbetsbredd – V-form 1 310 mm
Arbetsbredd – vinklad 32° 1 300 mm
Arbetsbredd – rak 1 600 mm
Arbetsbredd – Y-form 1 280 mm
Markfrigång under skrapa 290 mm
Körhastighet 15–20 km/h
Teoretisk prestanda 32 000 m2/h

CE-certifierad enligt EU-direktiv
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