
City Ranger 2250
Svängbar borste
Den svängbara borsten är perfekt vid vinterns första snöfall. Upp till 15 cm snö tas bort helt och hållet 
– oavsett eventuella ojämnheter i marken – så att fotgängarna fortfarande kan gå torrskodda.
Borsten är mittdriven och monteras framtill på redskapsbäraren. Den arbetar i hela sin bredd  
(1 220 mm). Sopar alldeles rent intill murar och socklar utan att skada varken redskap eller byggnader 
och kan naturligtvis kombineras med salt- och grusspridare baktill, så att det nyborstade området 
samtidigt kan göras halksäkert. Ett arbetsmoment, dubbel effektivitet.

Sikten från förarsätet är mycket bra över hela borstens bredd, vilket gör det riktigt enkelt att 
navigera och att manövrera enheten.

Den svängbara borsten är konstruerad med ett integrerat stativ. Stativet har formen av ett 
stödben, som skyddar borsten vid förvaring och gör den enkel att flytta. 

När du skiftar redskap, kopplar City Ranger 2250 till hydraulslangarna med ett 
enkelt handgrepp! 

www.nilfisk-outdoor.se



Tekniska data
Svängbar borste

Dimensioner

Påmonterad:

Längd 3 260 mm
Bredd 1 220 mm
Höjd 1 960 mm

Förvaringsmått:

Längd 820 mm
Bredd 1 220 mm
Höjd 650 mm

Tekniska data:
Egenvikt 104 kg
Sopningsbredd          1 140-1 220 mm
Sopningskapacitet 10-12 000 m2/h
Borstvalsarnas varvtal 0-255 varv/min.
Borstarnas diameter 550
Fri höjd under borsten 420

CE-godkänd enligt gällande EU-direktiv

Tekniska specifikationer  

Trapetsformad vridupphängning innebär att borsten alltid sopar utan att komma åt 
maskinens hjul oavsett vinkel 

Borsten korrigerar själv vid svängar – sopar därför alltid rent framför båda framhjulen 

Borstens borstelement borstar bäst med spetsarna, vilket minimerar slitage och  
energiförbrukning 

Snabb av- och påmontering utan verktyg  

Enkel rengöring av borsten

Ventil för reversering, så att borsten kan rotera åt båda hållen och ta med sig snön 
tillbaka från trånga ställen där maskinen inte kan vända 

Ställbart snöborstvarvtal är standard

Extra utrustning

Stänkskärm för att skydda omgivningen

3 260 mm 1 220 mm
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