
City Ranger 3500
Valsspridare
Valsspridaren för City Ranger 3500 är utformad för områden där spridning av ett visst material ska göras, med 
gräns mot områden där materialet inte ska spridas. Salt behövs ofta på trottoarer, gångvägar, cykelvägar och 
liknande – men är inte alls önskvärt på intilliggande områden. Eftersom gränslinjer är viktiga här, kräver uppgiften 
noggrant mätt spridning och valsspridaren är perfekt för detta.

Driftsenheten är försedd med en start-/stoppgivare för att säkerställa att spridningen stoppas omedelbart när 
fordonet stannar.

Spridningsmaterial
Valsspridaren är mångsidig och hanterar material som salt, sand, kross, stenflis eller andra 
halkbekämpningsmedel som är bäst för uppgiften. Använder inte större mängd av materialet än vad som 
krävs och har en tydlig avgränsning av målområdet, spridaren släpper en jämn matta av det valda materialet 
över spridarens fulla bredd. Driftshastigheten beror på terrängen och är naturligtvis justerbar. Mängden 
material som används ändras i förhållande till hastigheten i den hastighetsberoende versionen (tillval).

Tankens egenskaper 
Tanken har en volym på 350 liter och kan förses med en givare för ljudvarning när den är tom (tillval). 
Återfyllning kan ske ”efter väg” direkt från tippflak (se datablad för tippflak). 
Insidan av tanken har en skyddande beläggning för extra slitstyrka och alla komponenter i den är rostfria 
och tåliga: kammarna för sand och salt, omrörarfingrarna, armen för fjäderbottnen och fästet som håller 
spridarrullen. 

          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
Valsspridare

Dimensioner
Påmonterad:
Längd 4 720 mm
Bredd 1 355 mm
Höjd 1 890 mm

Förvaringsmått:
Längd 735 mm
Bredd 1 910 mm
Höjd 1 570 mm

Tekniska data:
Vikt 255 kg
Volym           350 l
Spridningsbredd 1 200 mm
Saltmängd per m2 10-50 g
Sandmängd per m2 40-250 g
Körhastighet 0–15 km/h
Teoretisk prestanda 18 000 m2/h

CE-certifierad enligt EU-direktiv

Särskilda egenskaper

•  Sprider olika typer av halkbekämpningsmaterial – som salt, sand, kross eller stenflis, 
inklusive våta material

• Utbytbara kammar – typen beror på det spridningsmaterial som används
• Automatisk start-/stoppkontroll från hytten
• Beläggning på insidan för extra slitstyrka (2K färgsystem med korrosionsklass C5)
• Utbytbara omrörarfing ar och utbytbara stift på fjäderbase
• Hydrauliska kopplingar av zinknickel
• Valsspridaren är försedd med inbyggda lyktor och kan servas från insidan
• Valsspridare utan elektroniska komponenter – kräver endast minimalt underhåll
• Valsspridaren levereras med ett stativ för montering och demontering

Extra utrustning 

En givarövervakad ljudvarning talar om när tanken är tom
Presenning – ett överdrag över bakåttippning och spridare, med integrerad ram
Spridarskiva för kombinerad vals-/skivspridare, kan eftermonteras

4 720 mm 1 355 mm
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