
City Ranger 2250
Sop-/Sugsystem
Sop-/sugsystemet är ett av de viktigaste redskapen som är framtagna för City Ranger 2250. Detta 
är det redskap som verkligen gör redskapsbäraren till en året-runt-maskin. På våren handlar det 
om städning av gator och vägar efter vinterns sandning. På hösten ska det röjas upp efter blåsten 
som sprider damm och löv överallt. Och på sommaren vill vi gärna hålla omgivningarna snygga 
och prydliga. Sop-/sugsystemet är effektivt överallt – på gångar och trottoarer, infarter, P-platser, 
källarschakt, P-hus, trappor och liknande. Sop-/sugsystemet kommer åt nästan överallt.

Systemet består i första hand av borste, sugslang, sugtank (för avfallet) och vattentank (för 
att binda dammet). Alla enheter är konstruerade för att samverka. Tillsammans samarbetar de 
perfekt och effektivt.

Sop-/sugsystemet hållet dammet i schack.
Systemet är PM10-certifierat och miljömässigt godkänt i hela EU.

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

www.nilfisk-outdoor.se



2–4 borstar
Sopdelen är utrustad med 2–4 borstar – de två främre är standard, de 
två sidoborstarna är extra utrustning. Alla borstarna är utrustade med 
vattenmunstycken för att förhindra att dammet virvlar upp vid arbete. 
Framborstarna ställs in i höjdled med ett noshjul. Ett sugmunstycke 
bakom borstarna samlar upp smutsen via en central sugslang under 
maskinen. Munstycket är tillverkat av polyplast och är exceptionellt bra 
även för uppsamling av öl- och läskburkar, när borsten får tag i dem. 
Inne i munstycket leder en borstvals avfallet upp i sugslangen. Frambor-
starnas hastighet kan justeras (steglöst inställning av minskat varvtal). 
Sopbredden är från 1,20 m till 2,10 m, beroende på antal borstar.

Hydrauliska sidoborstar 
Borste 3 och 4 är tillvalda sidoborstar, som monteras och avmonteras i 
en handvändning. De är parallellstyrda och är alltid i borstläge. De två 
sidoborstarna kan vinklas för att sopa i djupa rännstenar och kan ställas 
in på olika höjd oberoende av varandra. Det betyder att föraren kan 
sopa på två olika nivåer samtidigt – speciellt praktiskt när man rengör 
runt trottoarkanter. Fyra borstar gör att maskinen är extremt effektiv 
vid sopning av skräp på stora ytor. Sidoborstarna kan placeras framför 
framborstarna för effektiv sopning i hörnor.

Sugslangen
Den integrerade externa sugslangen är 5 m lång och alltid klar för an-
vändning. Den tar nästan ingen plats, när den inte används, utan ligger 
ihoppackad överst på tanken. Sugslangen förlänger sop-/sugsystemets 
räckvidd, eftersom den når fram till alla ställen dit redskapsbäraren av 
en eller annan anledning inte kan köras. Den externa sugslangen är bl.a. 
superbra på att ”gå i trappor”.
 

Sug in – blås ut
När luft sugs in på ett ställe måste den 
blåsas ut på ett annat. Det är en natur-
lag.  
Utblåsningsluften kommer från  
sugtankens vakuum och fördelas ut 
på sidorna. Den sprids därför så bra 
att den inte virvlar upp eventuellt 
damm från t.ex. rör i taket i P-hus. 

Dammet hålls kvar  
med vatten
Varje borste har sitt vatten-
munstycke. Vattentanken (100 liter) 
är ansluten till sugtanken, som är 
utrustad med ett unikt, själv- 
rensande rotorfilter. Filtret binder 
dammet med vatten så att det blir 
kvar inne i tanken och inte ryker ut igen 
med utblåsningsluften.

Rengöring och underhåll 
Alla delar som kräver underhåll,  
inklusive filtren, är direkt åtkomliga  
så att de är lätta att rengöra.  
Sugtanken behöver inte monteras av in-
nan. Slangar och kablar ligger dolda och är 
därför bra skyddade.
 

Eco-läge
Sugkraften är så stor att man kan arbeta i eco-läge och ändå få ett per-
fekt sopningsresultat i tätorternas centrala delar, då man bara behöver 
sopa upp cigarettfimpar och liknande lättare skräp. Eco-läget sparar 
energi och minskar ljudnivån. 



Enkel montering
Montering av sop-/sugsystemt sker både lätt och snabbt.  
Redskapsbäraren backas in under sugtanken, varefter den körs bort, så 
att framborstarna kan tas på med A-ramen. Det enda, som användaren 
sedan ska göra, är att låsa två tillkopplingshandtag: ett på A-ramen och 
ett till sugtanken. Kopplingarna till hydraulik, el, vattentillförsel och 
sugslangar tillkopplas automatiskt. Det är praktisk taget omöjligt att 
göra något fel, eftersom handtagen inte kan låsas om det är något som 
inte sitter som det ska. 

Kräver minimal plats vid förvaring

Hydraulisk tippfunktion direkt i container



Tekniska data
Sop-/Sugsystem

Dimensioner

Påmonterad med två sidoborstar:

Längd 3 400 mm

Bredd 2 100 mm

Höjd 1 960 mm

Påmonterad utan sidoborstar:

Längd 2 820 mm

Bredd 1 200 mm

Höjd 1 960 mm

Förvaringsmått med två sidoborstar:

Längd       1 500 mm

Bredd        1 350 mm

Höjd 2 070 mm

Förvaringsmått utan sidoborstar:

Längd 1 500 mm

Bredd 1 200 mm

Höjd 2 070 mm

Tekniska data:

Vikt – Sugtank 179 kg

Vikt – Framborste , 4 - borstar 125 kg

Vikt – Tankstativ 31 kg

Max. vikt i sugtank 300 kg

Sugtankens volym 500 l

Vattentankens volym 100 l

Borstbredd, 2 borstar 1 200 mm

Borstbredd, 3 borstar 1 650 mm

Borstbredd, 4 borstar 2 100 mm

Tipphöjd över marken 1 300 mm

Fri höjd under sugmunstycke 55 mm

Fri höjd under borstarna 140 mm

Bullermätning enligt  direktiv 2000/14/EG 106 LWA/dB(A)

Luftflöde 2 700 m3/h

Lufthastighet 155 km/h

Vakuum           55  mbar/550 mm vattenpelare

Högtryckstvätt (extra utrustning)

Slangens räckvidd       6 m

Vattentryck – justerbart upp till          100 bar

Vattenkapacitet     6,5 l/minut

Bullermätning enligt  
föreskrifter från Eunited PM10-certifierat

3 400 mm 2 100 mm

Särskilda fördelar
Det är enkelt att kontrollera att du har vatten: det sitter en vattenmätare på sidan av 
tanken och det finns en vattenmätare inne i kabinen 
Alla slangar är inbyggda och därmed bra skyddade
Ett noshjul justerar höjden på framborstarna
Sugtank och vattentank är båda rostfria, tillverkade av rotationsgjuten plast
Sop-sug levereras med stativ för avmontering och förvaring av borstar och sugtank
Maskinen kan också levereras med inbyggd högtryckstvätt så att du kan rengöra 
behållare när du ändå passerar

Extra utrustning
Sidoborste 3 och 4
Högtryckstvätt Din Nilfisk Outdoor-återförsäljare 
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