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Picture shown may not represent model quoted

Získejte sílu specializovaného stroje a rovněž širokou flexibilitu
multifunkčního stroje. Se strojem City Ranger 3500 získáte vysoký výkon a
optimální manévrovatelnost s kloubovým řízením, snadnou obsluhou,
spolehlivostí a optimálním pohodlím - a program celoročního vybavení s
nejméně 14 různými nástavbami! Nástavby profesionální kvality jsou
vhodné pro tento stroj a snadno se ovládají.
City Ranger 3500 je výhodná investice do budoucna – City Ranger 3500 je výhodná investice do budoucna – City Ranger 3500 je výhodná investice do budoucna – City Ranger 3500 je výhodná investice do budoucna – můžete pracovat
celoročně s jedním strojem – při nízkých provozní nákladech. Když
napadne sníh, můžete rychle provést změnu z jednotky pro zametání na
stroj pro zimní údržbu. Profesionální univerzál. Vždy můžete vyměnit
nástavbu – a splnit novou potřebu, když k ní dojde – investicí do další
nástavby ke splnění úkolu. Obce mohou přesunovat stroj na jiné oddělení,
protože City Ranger 3500 zajišťuje pružnost a přizpůsobivost. Vyměnit
nástavbu zabere jen 10 minut – pak jste připraveni na nové úkoly, kde
můžete zametat pracovní rychlostí 20 km za hodinu, a jet až 38 km/hod.
během přepravy.

• Vysoký výkon
• Pohon 4 x 4 a výkon 49 koní nabízí optimální stabilitu a výkon pro

vynikající zvládání všech náročných činností během sezóny
• Vysoká manévrovací schopnost
• Malý poloměr otáčení díky kloubovému řízení. Kompaktní rozměry poskytují přístup do úzkých míst
• Snadná výměna nástaveb. Nejrychlejší ve své velikosti
• Velmi pohodlné sedadlo řidiče, pneumaticky odpružené a vyhřívané. Bezpečná kabina se 2 sedadly s ideálním výhledem na přední nástavby a

provoz. Nízká hladina hluku!
• Klimatizace jako standard

● Standard equipment

Model CR 3500 ovládací
panel

CITY RANGER
3500 A0 - 2 STEP -

38 KM/H

Ref. no. 44900115 44900434

PRODUCT FEATURES

Nastavitelné řízení a sedadlo ● ●

Easy to operate - all controls in one place ● ●

High maneuverability ● ●

Low noise level ● ●

Quick change of attachments - less than 10 min. ● ●

Tailormade attachments ● ●

Low cost operation and maintenance ● ●
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Technical specifications CR 3500 ovládací
panel

CITY RANGER
3500 A0 - 2 STEP -

38 KM/H

Engine type Perkins - Stage IIIA Perkins - Stage IIIA

Počet válců 4 4

Engine power rating hp (kW) 49 (36.3) 49 (36.3)

Maximální rychlost (KM/HOD) 20 20

Palivová nádrž (L) 65 65

Spotřeba paliva (L/HOD) 5.7 5.7

Rozměry d x š x v (MM) 4081 x 1130 x 1900 4081 x 1130 x 1900

Hmotnost (KG) 1800 1800

Povolená celková hmotnost 3500 3500

Přívěs bez brzd - povolená hmotnost přívěsu max. 750 max. 750

Povolená celková hmotnost - nebrzděný přívěs max. 3500 max. 3500

Přívěs s brzdami - povolená hmotnost přívěsu max. 1800 max. 1800

Povolená celková hmotnost - brzděný přívěs max. 5300 max. 5300

Velikost pneumatik 195/75 R16 195/75 R16

Povolené zatížení nápravy, přední 1950 2100

Povolené zatížení nápravy, zadní 1950 2100

Tlak v pneumatikách 4.5 5.25

Tlak kola na povrch 2.8 2.8

Hladina hluku - v souladu s normou ehs č. 2009/63 - průchozí 78 78

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment
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