
City Ranger 3500
Sopmaskin
Sopmaskinen City Ranger 3500 är ett högeffektivt redskap för kommuner och entreprenörer. 
Maskinen håller rent och snyggt på gator, parkeringsplatser och andra allmänna utrymmen, och den 
är extremt bra på sitt jobb. City Ranger är lätt att manövrera och använda och har en ergonomisk 
utformning med mycket hög förarkomfort. I stort sett alla uppgifter kan utföras inifrån hytten, med 
perfekt överblick över omgivningen. Maskinen sopar fullständigt rent. Endast B-körkort krävs, trots 
den höga lastkapaciteten. 
 
Lönsamhet
Kvalitetskomponenter och en enkel men kraftfull konstruktion – maskinen saknar elektronik  
och är fullständigt hydraulisk – ger en robust och tålig maskin. TillförIitlighet, tålighet, enkelt 
underhåll och låg driftkostnad är kännetecknande egenskaper. Maskinen är gjord för att klara 
tunga uppgifter och hög belastning under veckans alla dagar. En sugtank med 3-i-1-funktion 
används för sopning, gatutvättning och gräsuppsamling.

Specialisten
Det monterade sop- och sugaggregatet ger City Ranger 3500 lika hög sopningseffektivitet  
som andra tillverkares maskiner – som bara är utformade för sopning och inga andra uppgifter. 
Ett omfattande redskapsprogram gör det möjligt att utrusta maskinen för ett brett spektrum av 
arbetsuppgifter.     

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

www.nilfisk-outdoor.se



Borstar
Sopbredden kan varieras i intervallet 1,3–2,4 m, och de två borstarna klarar 
sopning medan maskinen backar, vilket är särskilt effektivt i rätvinkliga hörn. 
Föraren kontrollerar sopbredden och den vattenmängd som används för att 
förhindra dammande under sopningen. Eftersom de två borstarna kan flyttas
inåt och utåt var och en för sig, är det enkelt för föraren att borsta runt stolpar, 
parkerade fordon och gatumöbler. Även borstarnas tryck mot marken kan 
regleras. Med lägre tryck minskar energiförbrukningen och driftkostnaderna 
medan högsta möjliga tryck ger garanterat perfekt sopningsresultat.

En tredje borste kan läggas till om du vill utöka sopningsbredden till 3,1 m. 
Både den högra och den tredje borsten går att vinkla (med hydraulik), om du 
vill öka trycket för att borsta upp särskilt envist skräp. Alla tre borstarna är försedda 
med en automatisk skyddsmekanism som drar tillbaka borstarna vid hinder i 
form av lyktstolpar och liknande.     

 
Behållare
Behållaren är av rostfritt stål, för maximal hållbarhet. Den rymmer 1,4 m3 och 
klarar laster upp till 1 100 kg. Det finns en spärrklaff ör stora komponenter, så att 
du kan plocka upp större komponenter som burkar och liknande. Med extra 
luckor på var sida om sugtanken (tillval) kan du plocka upp extra stora föremål.

Sugtanken är utrustad med ett vattenåtervinningssystem som ger kraftigt 
minskad vattenförbrukning och förlängd drifttid mellan vattenpåfyllningarna. 
Tankens färskvattenkapacitet är 210 l och återvinningskapaciteten är 300 l.  
1,6 m tömningshöjd är perfekt för direkt tömning i containrar och andra behållare. 
Förbrukat vatten kan tömmas direkt i avloppssystemet. Tippfunktionen styrs 
hydrauliskt från förarplatsen.   

Extern sugslang
Den externa sugslangen är ett tillval som utökar maskinens mångsidighet. 
Den placeras upprullad inuti maskinen 
och i utdraget läge kan 
den användas för 
rengöring av ledningar 
och rännor, uppsugning 
av löv och tömning av 
papperskorgar eller 
andra behållare. 
Räckvidden är 4 meter, 
vilket gör att du kan 
suga upp skräp på 
svåråtkomliga ställen 
– i trappor och på 
ramper, på gräsmattor 
vid bilvägar, under 
bänkar och parkerade 
bilar osv. Den 
externa sugslangen 
kan anslutas till 
vilken som helst av 
sugtankens båda 
sidor.

Sugkraft
Sugsystemet har mycket hög 
sugkraft och en unik konstruktion som 
alltid ger hög och energieffektiv sugning 
med minimalt buller.

Dammkontroll
Maskinen har ett fulländat dammkontrollsystem. Var och en av de två 
frontborstarna har två vattenmunstycken, och ytterligare fyra munstycken är 



placerade inuti sugslangen. Det finns ingen risk ör att uppsuget damm sprids. 
Sopmaskinen är effektivitetstestad och uppfyller kraven enligt PM 10-standarden.

Rengöring och underhåll
Tack vare rostfria material och arbetande komponenter med väl genomtänkt 
utformning, är det lätt att rengöra och underhålla maskinen. Sugslangen är 
kort och rak, vilket ger enkel rengöring och minimerar risken för igensättning. 
Högtryckstvätten är ett mycket behändigt tillval. Det kopplas direkt till 
sugtanken och är försett med en handlans som når alla maskindelar.   

Hydraulisk tippning direkt i lämplig container



CITY RANGER 3500

4 286 mm 1 568 mm

Tekniska data
Sopmaskin

Dimensioner

Med två borstar:

Längd 4 286 mm

Bredd 1 568 mm

Höjd 1 900 mm

Med en tredje borste:

Längd 5 086 mm

Bredd 1 568 mm

Höjd 1 900 mm

Förvaring (med två borstar):

Längd        910 mm

Bredd        2 400 mm

Höjd 720 mm

Förvaring (med en tredje borste):

Längd 1 350 mm

Bredd 1 550 mm

Höjd 1 370 mm

Tekniska data

Vikt – Sugtank  550 kg

Vikt – Framborste, 2 borstar 100 kg

Vikt – tredje borsten 200 kg

Vikt – tankstativ 135 kg

Last i sugtank 1 100 kg

Sugtankens volym 1 400 l

Tipphöjd 1 600 mm

Vattentankens volym 210 l

Cirkulerande vattenvolym 300 l

Arbetsbredd med två borstar 1 300–2 400 mm

Arbetsbredd med tre borstar  3 100 mm

Variabelt borstvarvtal 0–150 per minut

Fri höjd under sugmunstycke 150 mm

Fri höjd under borstar 110 mm

Luftflöd  6 800 m3/h

Lufthastighet  65 m/s

Vakuum 147 mbar/1 500 mm vattenpelare

Räckvidd externa sugslang (extra utrustning) 4 000 mm

Diameter externa sugslang (extra utrustning) 120 mm

Högtryckstvätt (extra utrustning)

Slangens räckvidd 8 m 

Vattentryck – justerbart upp till 110 bar

Vattenkapacitet 11 l/min.

Dammnivåer enligt EUnited PM10-certifierad

Särskilda egenskaper

Sopningsbredd från 1,3–2,4 m med 2 borstar, upp till 3,1 m med en tredje borste
Individuellt justerbara framborstar som kan flyttas in t och utåt
Justerbart borstvarvtal, 0–150 rpm
Borstar med kollisionsskyddsmekanism
740 mm brett sugmunstycke, placerat framför frontaxeln, stöds av 4 länkhjul
Fri sikt till sugmunstycket, genom ett fönster i golvet
Kort, rak sugslang med 190 mm diameter – enkel rengöring och minimal risk för igensättning
Sugtank av rostfritt stål 
Stor tank: 1,4 m³ bruttovolym
3-i-1-sugtank för gatusopning, gräsuppsamling och gatutvätt
1,6 m tipphöjd – perfekt för tömning i containrar
90 graders tippvinkel för enkel tömning
210 l färskvattenkapacitet och ytterligare kapacitet för 300 l återvunnet vatten i tanken
Perfekt dammkontroll med två vattenmunstycken på var och en av de främre borstarna och 
ytterligare fyra munstycken i sugslangen
Förbrukat vatten kan tömmas direkt i avloppssystem
Sopmaskinens transporthastighet är 38 km/h och sopningshastigheten är 20 km/h, beroende 
på arbetsförhållandena.

Extra utrustning
Tredje borste
Externa sugslang, 4 m lång, kan anslutas till vilken som helst av sugtankens två sidor

Extra öppningsluckor på var sida om sugtanken, för enkel tömning av papperskorgar

Högtryckstvätt, 110 bar, 11 l/min med handlans

Backkamera med 7 tums färgdisplay

Kamera för sugmunstycke

Mätare för sopsträcka (km) och sopningstid

Stativ för montering/demontering av sugtanken
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