
Sopsugmaskin
City Ranger 3070

Designad för extrem manövrerbarhet
Våra ingenjörer har utvecklat mycket innovativa lösningar för att tillhandahålla en kraft-
full och effektiv sopenhet. Att kombinera en oöverträffad vändradie med en sopenhet 
som minskar risken för att lämna spår efter sig när den vänder, är den optimala lös-
ningen vid användning i innerstaden. Allt styrs från en ergonomisk och tyst hytt.

Unikt designat munstycke
Det organiskt formade munstycket tillhandahåller ett optimalt luftflöde för att lyfta och 
samla skräp. Det har utökade skärmar som gör det helt integrerat i den främre borsten. 
Detta minskar risken för att lämna spår vid vändning och är en värdefull egenskap vid 
användning i begränsade utrymmen.

Roterande filtersystem
Det roterande filtersystemet skapar ett fint ångmoln i behållaren som säkerställer en 
effektiv dammnedslagning. Detta minskar risken för att släppa ut dammpartiklar igen 
i omgivningsområdet. Systemet säkerställer även en effektivare fyllning av behållaren, 
då den pressar ihop skräpet bättre jämfört med återcirkulationssystem. En automatisk 
säkerhetsfunktion stoppar sopsystemet om vattnet tar slut för rotationsfiltret. Detta 
minskar risken för skador på det roterande filtret och minimerar reparationskost- 
naderna.

Dessutom kan små tömningscontainers användas, då skräp inte dränks i vatten som 
med återcirkulation. Under tömningscykler behöver operatörer endast tömma uppsam-
lingstanken och fylla på färskvatten, vilket minskar frånvarotiden från arbetsområdet.

Rengör även svåråtkomliga platser
Med tillvalsutrustning som den utdragbara slangen och högtryckstvätten, kan du även 
rengöra föremål som du inte kommer åt med City Ranger 3070. Utrustningen integre-
ras enkelt bak på uppsamlingstanken och är enkel att komma åt vid behov.
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Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.

Tekniska specifikationer

Mått
Sopsugmaskin 

3070

Längd mm 4370 

Bredd mm 1300 

Höjd / med rotorljus mm 1990 / 2190 

Längd med 3:e och 4:e borste mm 4925 

Vikt 

Vikt (inkl. behållare, 2 borstar, bränsle) kg 2140 

Nyttolast kg 860

Vikt - behållare kg 330 

Vikt - främre borstar, 2 borstar kg 100

Vikt - 3:e och 4:e borste kg 25

Uppsamlingstank

Behållare nettovolym (EN-15429-1) l 950

Behållare bruttovolym l 1050

Tippningshöjd mm 1700

Kapacitet färskvattentank l 190

Volym återcirkulationsvatten (rekommenderas) l 125

Sopsystem & prestanda

Arbetsbredd - två borstar mm 1600

Arbetsbredd upp till - 3:e/4:e borste mm 2000 / 2400

Vänduppgifter (kant till kant) mm 2363

Borsthastighet rpm 0-150

Borstens diameter mm 700 

Sugmunstycke bredd x höjd mm 570 x 140 

Sugrörsdiameter (Ø) mm 160 

Frigång under sugmunstycke mm 100

Markfrigång under borstar mm 200

Dammnivåer: EU PM10 och PM2.5 ****

CE-certifierad enligt EU-direktiv

Standardutrustning:
Uppsamlingstank Som standard, har uppsamlingstanken ett roterande 

filtersystem och en färskvattentank med en kapacitet på 
190 l.

Främre borstenhet Enheten består av ett munstycke och två främre borstar 
med ett vattenmunstycke på varje borste.

Vakuumsensor Kontrollera flödet genom sugröret och få en indikation 
om uppsamlingstanken är full eller sugröret blockerat. 
Med denna kan uppsamlingen optimeras.

Borsttryckssystem Vid aktivering av den hydrauliska viktfördelningen följer 
de främre borstarna marken. Dessutom kan operatören 
styra borsttrycket från kontrollerna i hytten. Genom att 
enkelt kunna justera borstarnas tryck att passa typ av 
och mängden skräp, kan föraren köra med det lägsta 
erfordrade trycket på borstarna, och minskar därmed 
slitaget på dem. Systemet ökar prestandan och sänker 
driftkostnaderna.

Extra utrustning (tillval):
3:e och/eller 4:e 
borste

Små och kompakta sidoborstar ger god räckvidd under 
föremål samtidigt som arbetsbredden utökas. De över- 
lappande borstarna minskar även risken för att spår 
lämnas samtidigt som svängradien är minimal. Borstarnas 
flexibilitet betyder att operatören fortfarande kan nå 
smala områden.

Extern sugslang Det utdragbara slangsystemet är praktiskt för område 
som inte kan nås av sop/sugsystemet. Med enkel 
åtkomst, bra mobilitet och utmärkt sugprestanda blir 
rengöringsuppgifter runt papperskorgar, bänkar, träd 
och andra hinder inga problem och kan utföras på nolltid 
med mycket goda resultat. Specifikationer: 5 m x Ø150 
mm.

Högtryckstvätt En lång och flexibel högtrycksslang och lans gör rengö-
ring av statyer, papperskorgar och bänkar enkel. Lansen 
är ergonomisk och vattenmängden kan justeras för att 
spara vatten. Specifikationer: 7,5 m slang, 100 bar och 
10 l/min.

Återcirkulations- 
vattensystem

Genom att välja återcirkulationsvattensystemet, säker- 
ställer du en konstant rengöring av sugröret vid sopning 
av klibbigt material. 125 liter rekommenderas.

Uppsamlings- 
tankens stativ

Med stativet för att montera, demontera och förvara 
uppsamlingstanken kan du montera/demontera upp-
samlingstanken på bara 1 minut, vilket stöder maskinens 
multifunktionalitet.
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