
Daha Büyük Ölçekte 
Performans

Büyük dış mekanların günlük bakımı için üst 
sınıf kompakt makine



Yüksek esneklik ve 
manevra kabiliyeti
- Çok işlevli çalışma ve her yere kolayca erişim

Yeni City Ranger 3070 cadde süpürgeleri piyasasının 
pek çok alanında makina standartlarını belirlemiştir; 
çok işlevli çalışma, Quick-shift hızlı parça değişimi, 
yüksek manevra kabiliyeti, kullanıcı konforu ve çevre 
duyarlılığı gibi.

Yenilikçi çok işlevli makine

Quick-shift hızlı parça değişimi sayesinde ataşmanlar 
bir dakikadan kısa bir süre içinde 
değiştirilebilmektedir. Basitçe, ön ataşmanı alıp kolu 
çevirince tüm mekanik, hidrolik, sulu ve elektrikli 
bağlantılar hazır hale gelmektedir. İşte bu kadar kolay. 
Bu sayede birbirinden farklı günlük işleri atölyeye 
gitmeden tamamlayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi, vakit 
nakittir.

Her alanda çalışabilirlik

City Ranger 3070’in 1650 mm’lik dönme çapı tüm 
kısıtlı alanlara girmesini ve engellere yakın çalışmasını 
sağlar. Ayrıca 1800 kg’lık temel makine ağırlığı 
sayesinde çimenlik ve kaldırım gibi hassas alanlarda 
çalışabilir.

Güzel bir çalışma ortamı

Saatlerce aynı makine üzerinde çalışmak kullanıcı için 
çaba gerektirir. Bu yüzden optimum kullanıcı 
konforuna yoğunlaşılmıştır. Çoklu ayarlanabilir çalışma 
pozisyonu, 69 dB(A)’lik düşük kabin gürültüsü, 
standart klimalı bir havalandırma sistemi ve 360 
derecelik görüş açısı iyi bir çalışma ortamı için 
sunduğumuz özelliklerden bir kaçıdır.

Çevre dostu ve güçlü makine

Düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon değerleri ile 
makinanız şehirlerdeki yeşil alan kriterlerini 
karşılamaktadır. Makinanızın çalıştığı ortam göz önüne 
alındığında bir diğer önemli faktör ise çıkarttığı ses 
miktarıdır. Makinanız çalıştığı zaman çıkan ses değeri 
76 dB(A)’dir. ECO modda çalışırken yakıt tüketimi 
azaldığı gibi ses düzeyi de azalır. City Ranger 3070 
gerek operasyon masrafları gerekse çevre açısından 
şehirler ve yerleşim bölgeleri için biçilmiş kaftandır.





Bir dakika işlevi
- Zaman kaybını önler ve yatırımınızı en iyi şekilde korur

Yüksek verimlilik ve güvenlik

City Ranger 3070’in size sunduğu Quick-shift hızlı parça 
değişimi, bir kişinin bir dakikada yapacağı iş olduğu için 
verimliliğinizi arttırır. Kısa bir eğitim sonrasında herhangi 
bir el aleti kullanmadan parçaları hızlıca değiştirebilirsiniz: 
Basitçe ön ataşmanı alın, kolu çevirin ve işte tüm mekanik, 
hidrolik, sulu ve elektrikli bağlantılar hazır.

Benzer şekilde özel standıyla arka ataşmanı değiştirmek de 
bir o kadar kolaydır. Ağır bir yük kaldırmaya gerek yoktur. 
Kabindeki ekranda ilgili ataşmanı seçin ve günün kalanında 
yeni göreviniz için siz ve makinanız hazırsınız.

Quick-shift verimli olduğu kadar kullanıcı ve makina 
için de güvenlidir. Tek kişilik bir iş olduğu için 
makinanın önüne ya da arkasına geçmesi gereken 
bir iş arkadaşınız yoktur. Dahası tüm sistemlerin 
otomatik olarak bağlanması da makinanızı yanlış 
bağlantılar yüzünden arıza vermesine karşı koruma 
sağlar.



• Düşük yatırım
• Daha yüksek yıllık çalışma saati = yatırımın daha hızlı geri dönüşü
• Tek bir makine = kullanıcılar için daha az eğitim
• Depolamak için daha az alan

Her gün kullanmanız halinde 
Egholm adı üst düzey bir işçilik, 
mükemmel bir temizlik, düzenli ve 
temiz bir kent için garantinizdir.

Para kazanın

Değişik işlevlere sahip tek bir makinaya yatırım 
yapmanın çeşitli avantajları vardır:



Belden kırmalı sürüş

Güçlü dizel motoru

4 tekerden çekiş

Geniş ayak izi sayesinde 

düşük yer basıncı

Küçük dönüş çapı

Onaylanmış konsept

City Ranger 3070 çok yönlüdür, ancak günlük işlerinize 
uyacak şekilde de uzmanlaşmıştır. Önümüzdeki 
günlerde çıkacak oldukça geniş ataşman seçenekleriyle 
kalite, hız ve sonuçtan ödün vermeden verdiğiniz tüm 
görevleri mükemmel bir şekilde tamamlayacaktır.

Orijinal olarak Egholm tarafından icat edilen güçlü A-
kasa kullanıcıya ataşmanları alet kullanmadan 
değiştirme olanağı sağlamaktadır. Makinanın yola 
koyulması için tüm mekanik, hidrolik, sulu ve elektrikli 
sistemler bir kolun çevrilmesiyle devreye girmektedir. 
Atölyede zaman kaybetmeden işinizi bitirin. Bu kadar 
kolay olamazdı.

Büyük manevra kabiliyeti, kolay kullanım

Kompakt tasarımı ve belden kırma (mafsallı) sürüşüyle 
City Ranger 3070 sanki bir döner plakanın üzerinde 
hareket ediyor gibidir. 1650 mm’lik dönme çapıyla City 
Ranger 3070 bir lamba direğinin, bir çöp kovasının ya da 
şehirdeki diğer engellerin etrafında dönerek temizliğini 
tamamlar.



Daha konforlu sürüş için 
düşük ses ve titreşim

Her detayda kaliteli 

işçilik

A-kasada hızlı ataşman değişimi 

için montaj noktaları

Özgün ataşmanlar

Quick-shift, bir dakikada
“pit stop”
Özgün tasarımı sayesinde 
ataşman değiştirmek sadece 
bir dakika. Basitçe ön 
ataşmanı alıp kolu çevirince 
tüm mekanik, hidrolik, sulu 
ve elektrikli bağlantılar ile 
makinanız temizliğe devam 
etmek için hazır hale gelir. 

Daha kolayı olamazdı.

Doğrudan kar edin

• Düşük yatırım
• Daha yüksek yıllık çalışma 

saati = yatırımın daha hızlı 
geri dönüşü

• Tek bir makine = kullanıcılar 
için daha az eğitim

• Depolamak için daha az alan

Teknik özellik Temel makina

Uzunluk Mm 3685

Genişlik Mm 1220

Yükseklik / uyarı lambası ile birlikte Mm 2000 / 2210

Çöp hanesi kapasitesi m3 1

Ağırlık, temel makine (1) Kg 1800

Yük kapasitesi Kg 1200

Azami araç ağırlığı Kg 3000

Dönüş çapı, kaldırımdan kaldırıma Mm 4120

Dönüş çapı, içeriden Mm 1650

Motor Perkins dizel 404F-E22TA HP / kW 67 / 50

4 teker çekiş Standart

(1) 75 kg sürücü ve %90 yakıt kapasitesi ile birlikte



Eşsiz kabin 
tasarımı
- Mükemmel bir çalışma ortamı ve güvenli çalışma için

Saatlerce makine üzerinde çalışması gereken kullanıcı 
için iyi bir kabin ortamı gereklidir. Burada kabin tasarımı 
önemli bir rol oynar.

Tüm kontroller bir elde

City Ranger 3070’de rahat bir ortam sağlamak için 
merkeze yerleştirilmiş, joystick ve diğer kontrol 
düğmelerinin bulunduğu ayarlanabilir kolçaklı rahat bir 
oturma yeri vardır. Kontroller sezgiseldir ve kullanımı 
kolaydır. Rahat bir pozisyonda yerleştirilmiş kolçağı ile 
tüm kontroller kullanıcının parmaklarının ucundadır.

360 derece çalışma alanı

City Ranger 3070 kabini çalışma alanını ve çevresindeki 
trafiği rahatça görebilmek için camdan tasarlanmıştır. 
Kabin çerçeveleri kör noktaları en aza indirmek amacıyla 
olabildiğince ince tasarlanmıştır. Panoramik görüş 
sayesinde cisimlere yaklaşan kullanıcının kendisi ya da 
makinası için ek bir güvenlik önlemi almasına gerek 
yoktur.

Oldukça geniş olan kabine girip çıkmak hafif eğimli cam 
kapılar sayesinde oldukça kolaydır.

Klima ek konfor sağlar

Sıcak bir yaz gününde klima ve havalandırma delikleri 
size ek bir konfor sağlar. Depolama alanına yerleştirilmiş 
ekstra havalandırma deliği yiyecek ve içeceğinizi soğuk 
tutmanıza yardımcı olur. Klima aynı zamanda özellikle 
nemli günlerde sabah çiyinin camlardan uzaklaştırılması 
için de yardımcı olur. Yüksek dereceli polen filtresi de 
tozu dışarıda tutmanızı sağlar.

Düzgün tasarlanmış güzel bir çalışma ortamı sadece 
kullanıcının iyiliği için değil ama verimli ve güvenilir bir 
işin gereğidir.

Havalandırma delikleri
Kabine gerekli temiz hava düzgünce 
yerleştirilmiş ayarlanabilir havalandırma 
delikleri sayesinde girer.

Hava soğutmalı torpido gözü
Oturma yerinin sağında kapalı bir torpido gözü 
bulunmaktadır. İçindeki havalandırma deliği 
gün boyu içeceğinizi ya da yiyeceğinizi soğuk 
tutar.

Depolama alanı
Sol tarafınızda bardak tutucu, güç çıkışı ve 
depolama alanı ile iyi bir çalışma alanı yaratılır. 
İsteğe bağlı alabileceğiniz radyo da buraya 
yerleştirilir.



Kabinden 360 derecelik görüş açısı

Kabin kullanıcıya çalışma alanının ve etrafındaki trafik hakkında bilgi verecek 360 derecelik görüş açısı vermektedir. Bu kendi sınıfında ve kendi 

pazarında en iyi değerdir. Kullanıcının sağ tarafına yerleştirilmiş kumanda ise ergonomik olarak pek çok işlev sunmaktadır.

Çok ayarlı kumandalı kolçak
Kullanıcı kolçağa dayadığı kolunu 
dinlendirirken aynı zamanda makinanın tüm 
işlevlerine de kumanda edebilmektedir. 
Kullanıcı sağ elinin altındaki kumandalar ile 
etrafındaki trafik ve yapması gereken iş ile 
ilgilenebilir.

İleri teknoloji
City Ranger 3070 Egholm’ün gelişmiş teknolojiyle tasarladığı bir yazılım tarafından kontrol 
edilmektedir. Kullanıcının doğru ayarları seçebilmesi için ekran sezgisel olarak ayarlanmıştır. 
Ayarlamalar takılan ataşmana göre değişebilmektedir.



Çalışma alanı
- Optimum kullanıcı konforu için anahtar ögeler

Konforlu ve verimli bir çalışma ortamı için pek çok öge 

önemli rol oynar.

Düşük gürültü

Bildiğiniz gibi gürültülü ortamlarda bulunmak stres 

yapar. Bu nedenle kabinde az ses olması uzun bir süre 

burada vakit geçirecek olan kullanıcı için önemli bir 

avantajdır. Temel makinanın kullanıcı tarafından 

algılanan ses düzeyi 69 dB(A)’dir. Bu City Ranger 

3070’i kendi sınıfının en iyisi yapar. (2009/76/EEC’ye

göre ölçülmüştür.) 

Kabin dışı ise makinanın çalıştığı ortama göre önemli 

olabilir. Makinanın çıkarttığı ses düzeyi 76 dB(A)’dir. 

(2009/63/EEC’ye göre ölçülmüştür.) Yerleşim yerleri 

kadar insanların bolca bulunduğu parklar, kafeler veya 

yayalaştırılmış bölgeler için de düşük ses düzeyi 

önemlidir.

Hedef: Sürüş konforu

City Ranger 3070’in dingil aralığı o kadar geniştir ki araç 

ilerlerken yerdeki küçük parçaların ve tümseklerin 

sönümlenmesinde bu genişlik bir avantaj haline gelir.

Ön ve arka şasi arasında +/- %8’lik bir salınım hareketine 

izin veren güçlü belden kırma noktası konforlu bir sürüş 

sağlar. Bu aracın arkasının yoldaki bir tümsekten 

geçerken salınmasının ön tarafa etkisinin daha düşük 

olması anlamına gelir. Çünkü belden kırma noktası ön ve 

arka bölümlerin farklı şekilde salınmasına izin verir.

Çalışma pozisyonunun kullanıcıya göre ayarlanması

Kullanıcıya en konforlu kullanım şeklini sağlamak için birkaç ayar 

yapılmalıdır.  Oturak ve kolçak birbirinden bağımsız olarak 

ayarlanabilir. Ayrıca direksiyon milinin 3 kademeli bir pozisyon 

ayarı vardır. Bunların ayarlanması kullanıcıya konforlu bir oturuş 

sağlar.

Güçlü belden kırma noktası

Güçlü belden kırma noktası ön ve arka şasi arasında +/- %8’lik bir 

salınım hareketi yapmasına izin verir.



Kolay sürüş

Kolay sürüş ve en uygun performans için çok sayıda teknoloji 

kullanılır. Kullanılan motor teknolojisi sayesinde makinanız, 

değişik arazi özelliklerinde ister iş yaparken isterse bir yerden 

bir yere giderken çok kolay sürülen bir makine haline gelir.

İsteğe bağlı sürüş kontrolü sürücüye hız düşürürken motor 

devrini sabit tutmasını sağlar. Böylelikle ufak alanlarda yer 

süpürme veya çim biçme işini yaparken hidroliklerde basınç 

kaybı oluşmaz.

İsteğe bağlı olarak alabileceğiniz bir başka 

işlevle de koltuk ile kullanıcı oturma yerinin 

yastıklarını birbirinden bağımsız ayarlayarak 

daha iyi bir konfor sağlayabilirsiniz. Daha iyi 

bir bacak pozisyonu için yastıklar yukarıya ya 

da ileriye doğru ayarlanabilir. Ayrıca 

ayarlanabilir omurilik desteği ve yastık ısıtma 

vardır. 3 noktalı emniyet kemeri ise kullanıcıya 

ek bir güvenlik sağlar. Standart koltukta 

olduğu gibi çok ayarlı bir kolçağı vardır.

Sürüş kontrol (isteğe bağlı)

İsteğe bağlı alınabilen sürüş kontrol sistemiyle kullanıcı, santimlik sürüş denilen sistemle fren pedalına bastığı zaman aracın hızı düşerken 

motorun devir sayısı düşmez.



- Yüksek performanslı makinanız için

Yeni City Ranger 3070’i tasarlarken kompakt makinalar 
yapma ve onları modern teknolojiyle birleştirme 
yolunda kat ettiğimiz yıllardan süzülüp gelen 
deneyimlerimizden faydalandık. Bu yeni makinamız 
için de söyleyebileceğimiz şey, tamamen yeni bir bakış 
açısıyla daha önce kanıtlamış olduğumuz süpürme 
kavramını bir üst seviyeye taşımış olmamızdır.

Eşsiz motor bölmesi

Bu eşsiz motor bölmesi, makinanıza çeşitli avantajlar 
sağlamaktadır.

Yüksek soğutma kapasitesi

Motor bölmesinin ön tarafına yerleştirilen radyatörleri 
ve arkada bulunan soğutma kanadı ile pek çok avantaj 
elde edilmektedir. Homojen bir hava dolaşımı 
sayesinde radyatör ızgarasında daha az kir 
oluşmaktadır. Bu soğutma kapasitesini arttırmaktadır. 
Hidrolik yağını ve radyatör suyunu soğuttuktan sonra 
motor bölmesinden geçen hava motoru da soğutur.

Sıcaklık algılayıcıları soğutmanın gerekip 
gerekmediğini ve soğutma pervanelerinin hızını 
ayarlar. Bu da soğutma pervanesinin gereksiz yere 
çalışıp gürültü çıkarmasını engeller. Eğer radyatör 
ızgarası kirlenmişse hava akımı tersine dönerek 
ızgarayı temizler. Temizlik süreci özellikle çim biçme 
işi yapılırken oldukça kullanışlıdır.

Gürültü azaltma

Düşük motor devirlerinde daha büyük bir fan 
kullanılması, fanın radyatörden ayrı olarak 
yerleştirilmesi sayesinde daha az gürültüye neden 
olmaktadır. Hava kapalı motor bölmesinden geçtiği 
için aynı zamanda motordan gelen sesin de 
azalmasını sağlar.

Bu yararlı özelliklerin değeri kullanıcı ve makinanın 
çalıştığı ortamdaki insanlar tarafından anlaşılacaktır.

İleri teknoloji



Yüksek manevra kabiliyeti

City Ranger 3070 belden kırmalı yapısıyla en dar 

yerlerde manevra yapabilecek kabiliyettedir. Temel 

makinanın içten içe dönüş çapı 1650 mm, kaldırımdan 

kaldırıma ise 4300 mm’dir.

Belden kırma noktasının tek bir boyutlu bükülme 

yapması sayesinde hortumlardaki bükülme ve 

yıpranmayı en aza indirir. Bu da makinanın işletme ve 

bakım masraflarını düşürür.

Perkins dizel motor

Perkins’in 2.2 commonrail motoru 2800 devirde 67 

HP gücüyle City Ranger 3070’e bütün zor işleri 

yapması için gerekli gücü sağlar. Aynı zamanda yeşil 

alan gereksinimlerini karşıladığı için çevre konusuna 

yoğunlaşan şehirlerde de kullanılabilir.

Motor gerek sürüş gerekse ataşmanlar için gerekli 

gücü sağlayabilecek tasarımdadır. Güç fazlası, ECO 

modun da genellikle daha düşük devirde çalışmanın 

mümkün olacağı anlamına gelir, bu da hem yakıt 

tüketimini hem de gürültü seviyesini azaltır. 

Yüksek manevra kabiliyeti

City Ranger 3070 belden kırmalı yapısıyla en dar yerlerde 

manevra yapabilecek kabiliyettedir. Temel makinanın içten içe 

dönüş çapı 1650 mm, kaldırımdan kaldırıma ise 4300 mm’dir.

Güçlü dizel motoru

2800 devirde 67 HP güç üreten motoruyla City Ranger 3070 en 

zorlu işlerin üstesinden gelebilir.



İlkbahar, yaz ve

Eşsiz Quick-shift ile değişik görevler aynı gün içinde yapılabilir.

Sınırlı bölgelerde süpürme

Düşük dönüş çapıyla City Ranger 3070 çok dar ve son 

derecede kapalı bölgelerde süpürme yapabilir.

Yıpranmayı en aza indirme ve performansı yükseltme

Hidrolik ağırlık dağıtımının aktive edilmesiyle ön fırçalar 

zemindeki değişimleri takip eder. Ek olarak kullanıcı 

fırça basıncını kabin içinden de kontrol edebilir. 

Zemindeki kalıntının tipi ve düzeyine göre fırçanın 

basıncın değiştirmek, olabilecek en düşük basınç 

ayarında temizlik yapılabilmesini ve buradan da 

fırçalardaki aşınmayı en aza indirilebilmesini sağlar. Bu 

sistem performansı arttırır ve işletme giderlerini 

düşürür.

Verimli toz baskılama

Çöp haznesinin 1 m3 kapasitesi vardır. Standart olarak 

kullanılan döner filtre çöp haznesinin içinde bir su bulutu 

oluşturarak tozun baskılanmasına yarar. Su bulutu küçük 

parçacıkların süpürme alanına geri dönmesini engeller. Bu 

sistem ayrıca çöp haznesinin verimli bir şekilde doldurulmasını 

sağlar. Döner filtredeki suyun azalmasıyla birlikte ekranda H2O 

simgesiyle görülen ve kabin içinde duyulabilen bir ses ile alarm 

çalar. Bu döner filtrenin hasar görmesini engeller ve genel 

bakım maliyetlerini düşürür. Alarm çaldığı sırada kullanıcının 

yapması gereken tek şey çöp haznesini boşaltmak ve taze su 

eklemektir. Bu çalışma alanında uzak kalma süresini azaltır. 

Genel olarak bu kadarlık bir işlem yeterlidir.

Devridaim sistemi

Çok fazla çerçöpün olduğu geniş alanlarda devridaim sistemini 

(isteğe bağlı) kullanmanızı öneririz. Süpürmeye başlamadan 

önce kap yaklaşık 125 lt suyla doldurulmalıdır. Kabın alt 

kısmında yer alan devridaim sistemi aracılığıyla su emme 

ağzının yakınındaki emme hortumundan çıkar. Bu ekstra su 

emme hortumunun temiz kalmasında yardımcı olur. 

Çöp haznesi tamamen açılıp boşaltılabilir. Eğer içerideki çöp 

tam olarak boşaltılamazsa kabin içindeki tuş takımından bir 

tuşla basılarak haznenin titreştirilerek boşalması sağlanır.

Emme süpürge makinası özellikleri

Yenilikçi emme süpürme konsepti

Makinanız ayarlanabilir emme genişliği ve emme gücüyle çok geniş bir yelpazede işler görebilir. 

Emme ağzı fırçaların pozisyonuna göre ayarlanabilir.  Çizim yukarıdadır. Fırçalar tamamen 

açıldığında emme iki tarafta yoğunlaşacak ve en yüksek seviyesine çıkacaktır. (aşama 1) Karşı 

karşıya duran fırçalar ortada buluştuğundaysa emme genişliği daha dar ve daha ağır olur ve 

böylelikle daha büyük şeyler toplanabilir. (aşama 2) Yaylı süpürme fırçası büyük engellere 

çarptığında eğilerek kırılma riskini azaltır. Fırçalar kullanılmadığı zaman üzerlerine gelen basıncı 

en aza indiren bir destek ünitesi ile entegre bir işleve sahiptir.

EUnited sertifikasyon

City Ranger 3070 içindeki 

bu emme süpürme 

ünitesi EUNited PM10 ve 

PM2.5’e göre 4 yıldızlı 

olarak sertifikalanmıştır.

Hava akışı

Hava akışı

Aşama 1

Aşama 2

Vana

Vana

Çöp boşaltma yüksekliği 1700 mm
Tamamen açılabilir kapak
Kabinden kontrollü sallama
5 m seyyar emiş hortumu (isteğe bağlı)
Yüksek basınçlı yıkama (isteğe bağlı)
Devridaim sistemi (isteğe bağlı)



sonbahar
Hafif yere basma

1800 kg’lık ağırlığıyla çok düşük bir basma basıncına 

sahip olan City Ranger 3070 hassas alanlarda gezinmek 

için ideal çözümdür. Eğer tekerleklerin yere basma 

basıncı daha az istenirse isteğe bağlı özel çim tekerlekleri 

takılabilir.

Santimlik ilerleyiş ile en yüksek karlılık elde edin

Eğer makinanız hız kontrol (isteğe bağlı) ile donatılmışsa 

fren pedalını santimlik ilerleme için kullanabilirsiniz. 

Santimlik yürüyüş sistemi sürücüye makinanın hız 

kontrolünü devre dışı bırakmadan frenlemesini sağlar. 

Fren pedalındaki basınç yumuşak bir şekilde azaltılırsa 

makine bir önceki hızına iner. Bu işlev makinanın daha 

konforlu olmasını ve daha verimli çalışmasını sağlar.

Kolay bakım

Günlük temizlik ve bakım, kabinden kontrol edilen 

devirme işlevi ile çok kolay bir hale gelir. Makinanın 60 

derecelik bir açıyla devrilmesi sayesinde kullanıcının 

kuvvetli çimen asitlerini uzaklaştırmasını ve bıçaklar ile 

diğer koruyucu donanıma bakım yapmasını kolaylaştırır.  

Bu sayede makinanın işletme maliyetleri de düşmüş olur.

Kapalı alanlarda süpürme

City Ranger 3070 düşük dönüş çapıyla çok 

dar alanlarda süpürme yapabilir. Mekanik 

ön fırçalar makinanın ömrünü uzatacak 

şekilde çarpışmaya karşı dayanıklıdır. 

Yüksek basınçlı yıkama ve seyyar emiş 

hortumu

Çöp haznesi ekstra temizlik ihtiyaçları için 

el püskürtücüsü ve 5 metrelik seyyar 

hortumlu yüksek basınçlı yıkama ünitesiyle 

donatılabilir.

Verimli çimen biçme

Ters yönlerde dönen bıçaklar otları 

yüzeyde eşit olarak dağıtır böylece 

çimenlikte ya da park alanında ot birikintisi 

kalmasını engeller.

Sağlıklı görünen çimenler

Malçlama ve döner biçme makinası kullanıcıya değişik 
otlar ve yüzeylerde çalışmak üzere ideal bir esneklik 
sağlar. Yüksek hızlı iki bıçak profesyonel düzeyde bir 
kesim sağlar. Ters yönlerde dönen bıçaklar otları 
yüzeyde eşit olarak dağıtır böylece çimenlikte ya da 
park alanında ot yığıntısı kalmasını engeller. 
Mühendislerimiz, döner bıçakların uç hızını artırmak 
için büyük çaba sarf ederek yüksek hızlarda verimli bir 
kesme sonucu elde ettiler. Sonuç, iyi görünen ve 
sağlıklı bir çimenlik.

İş yaparken zaman kazanın – çimen toplama ya da 

büyük alanlarda biçme

Çim biçmede iki önemli ve sık sık istenen iş, biçmenin 

ve toplamanın aynı anda yapılması ya da büyük 

alanların biçilmesidir. Çim biçme ve toplamanın aynı 

anda yapılması zamandan kazanç sağlar. Çim biçiciye 

monte edilen toplama kiti ile City Ranger 3070 biçilen 

tüm çimleri çöp haznesine toplar. Kabı boşaltmak için 

kabinden kumanda verilir ve böylelikle sürücünün 

kabinden dışarı çıkmasına gerek kalmaz. Aynı zamanda 

1700 mm’lik boşaltma yüksekliği ile istenildiği yere 

boşaltma yapılır. Eğer geniş biçme seçeneği (2.5 m) 

seçilirse, yüksek verimlilik elde edilir ve büyük alanların 

biçilmesinde zamandan kazanılır. Geniş biçici, eğer 

isteğe bağlı malç kiti takılırsa döner biçici olarak ya da 

malç biçici olarak kullanılabilir.



Kışlık görevler için 
güçlü makina
- Yatırımınız yıl boyunca çalışsın

Kar yağmaya başladığı zaman City Ranger 3070 

makinanızı, trafiği kesintiye uğratmadan yaya 

alanlarında güvenle kullanmaya devam edin.

Kış görevleri için güçlü makine

Pek çok açıdan City Ranger 3070 kış görevleri için de 

uygun bir makinadır.

67 HP’lik güçlü motor

Sürekli 4 çeker

Kendine has ataşmanlar

Yüksek performanslı kışlık ataşmanlar

City Ranger 3070 konut alanları, küçük veya büyük 

temizlik ihaleleri ve belediyeler için çok uygun bir 

makinadır. Kendine has ataşmanları çok verimlidir. Çok 

düşük gürültü seviyesinde olduğu için konut alanlarında 

çalışması sorun yaratmaz.

Kış ataşmanları

Kar süpürme fırçası

Kar küreme bıçağı

V tipi kar küreme bıçağı

Tuz ve kum serpme makinası

İki görevi bir anda gerçekleştirmek amacıyla kar 

süpürme, kar küreme ve v tipi kar küreme ataşmanları 

tuz ve kum serpme makinasıyla aynı anda çalışabilir. Bir 

geçişte bir yandan kar temizliği yaparken diğer taraftan 

buzlu yollara tuz ve kum serpebilirsiniz.

Diğer ataşmanlarda olduğu gibi kış ataşmanları da tuz 

ve kum serpme ataşmanı dahil bir dakikadan kısa süre 

içinde değiştirilebilir. Tuz ve kum serpicisi isteğe bağlı 

sehpa ile ya da bir forklift ile kolaylıkla takılabilir. Kar 

süpürme fırçasının bütünleşik destek ayakları vardır.

Yüksek kalite boya

Egholm kış ataşmanlarının boyası kış koşullarına karşı 

korumalıdır. Egholm kış ataşmanlarının kaplamaları, tuz 

spreyleme testinde geçen saatler sonrasında iyi bir 

direnç ve uzun çalışma ömrü göstermiştir.

Anti korozyon işlemi

Kış sezonunda çalışacak makine ve donanımlar için anti 

korozyon işlemini öneririz.

Kaygan durumlarda kavramanın sağlam kalması

Eğer dört çekerin kavramasında bir sorun yaşanırsa güç otomatik 

olarak çaprazındaki tekerleğe aktarılır. Yani sağ arka tekerlekte 

tutunma veya kavrama sorunu yaşanırsa tekerleğe gelen güç ön sol 

tekerleğe aktarılır.



V tipi kar küreme bıçağı

Kar ne kadar yoğun yağarsa yağsın Egholm V tipi Kar Küreği ile karı kolayca küreyebilirsiniz. V küreğiniz çalışırken yolda oluşan düzensizlikleri 

sönümleyen kenar yastıkları sayesinde yerinizde rahatça ve güvenle oturabilirsiniz. V küreğiniz hidrolik olarak Y, V ya da çapraz şekilde ayarlanabilir.

Kar küreme bıçağı

Kar küreme 400 mm yüksekliğe kadar ve 

küreme bıçağının açısına göre 1360 ile 

1500 mm arasında bir genişliğe kadar kar 

küreyebilir. En büyük eğim açısı 25°’dir ve 

kabin içinden ayarlanabilir.

Kar süpürme fırçası

Kar süpürgesi 250 mm yüksekliğe kadar hafif 

kabarık karı süpürebilir. Net süpürme genişliği 

25 derecelik maksimum eğiklikte 1320 mm ve 

fırça düz iken 1520 mm’dir. Fırça ters yönde 

de dönebilir.

Tuz ve kum serpme makinası

Tuz ve kum serpme ön ataşmanlar ile birlikte 

çalışabilen harika bir bileşendir. Maksimum 

kapasitesi kullanılan malzemeye göre 600 lt ya 

da 900 kg’dır. Serpme genişliği 1500 ile 6000 

mm arasında ayarlanabilir.



Kullanıcı konforu

Egholm olarak biz kullanıcıların çalışma ortamına ve 

ergonomisine önem gösteririz. Konforlu ve verimli bir 

çalışma ortamı için önem verdiğimiz pek çok öge 

bulunmaktadır.

Kabin içinden 360 derece görüş. Kabin kullanıcıya 

etrafındaki trafik hakkında bilgi verebilecek 360 

derece görüş alanına sahiptir. Bu süpürge 

makinaları pazarındaki en iyi değerlerden 

birisidir.

Kullanıcının en üst düzey 

konforunu sağlamak için sürücü 

koltuğuna ve tüm işlevlere kolay 

erişim sağlar.

Düşük kabin gürültüsü. 

Radyatörden ayrı olarak 

yerleştirilmiş olan fan 

olabildiğince büyüktür ve düşük 

devirlerde bile aynı hava akışını 

sağlar. Düşük devirlerde çalışma 

demek düşük ses düzeyi 

demektir. Hava kapalı motor 

bölmesinden geçtiği için ayrıca 

motordan gelen ses de düşük 

seviyededir.

Kullanıcıya en uygun çalışma 

pozisyonunu sağlamak için sürücü 

koltuğu ve kolçak ayrı ayrı 

konumlanabilmekte ve direksiyon 

mili 3 kademeli 

ayarlanabilmektedir. Bu konforlu 

bir oturuş sağlamaktadır.

Klima kabine ekstra bir konfor sağlamaktadır. Hava kanalları 

kabin içindeki havanın sirkülasyonu için olabilecek en uygun 

noktalardadır. Depolama bölgesine açılmış olan hava kanalı 

içindeki içeceği ya da yemeği soğuk tutmaya yarar. Klima aynı 

zamanda camlarda oluşan buğun giderilmesinde faydalı olur.

Etkileyici kapasite

City Ranger 3070 saatte 12,500 m2 alanı biçebilir ya da 

emme/süpürme ataşmanı ile işleyebilir.

12,500
m2/h



Quick-shift
1 dakikada

ataşman değişimi

Bütün görevler için güç ve tork
4 tekerden çekişli ve güçlü Perkins

dizel motoruyla 1800 devirde 208 

Nm tork üreten City Ranger 3070 

bütün yıl boyunca yapmanız 

gereken görevler için gerekli gücü 

sağlamaktadır.

Tüm alanlara erişim

Çok güçlü belden kırmalı yapısıyla City 

Ranger 3070 en dar alanlara erişecek 

ve engellere yakın çalışacak şekilde 

1650 mm iç dönüş çapına sahiptir. 75 

kg sürücü ve %90 yakıt kapasitesi ile 

birlikte toplam ağırlığı 1800 kg olan 

City Ranger 3070 çimenlik ve patikalar 

gibi hassas yüzeylerde çalışacak kadar 

da hafiftir.165
cm

İç dönüş çapı

412 cm dönüş çapı, kaldırımdan kaldırıma



Dürüst

İş
Egholm A/S tüm yıl boyunca çalışarak yolları, parkları ve dış alanları temiz tutacak 

makinaları geliştirir, üretir ve pazarlar. Dürüst bir çalışmayla şehirlerimizi temiz tutacak 

dürüst işçiler için üst kalite işlevsel makinaları ve ataşmanları üretiriz. Makinalarımıza 

özel üretilen ataşmanlarla görev ne olursa olsun Egholm makinaları mükemmel 

sonuçlar alan makinalardır. Danimarka işçiliği ile Egholm makinaları tüm dünyada 

şehir ve parklarda görev yapmaktadır.

Dürüst

Makinalar
Egholm makinaları teknoloji ve yenilik peşinde koşan insanlar tarafından 

geliştirilmektedir. Makinalarımızı kullanan ve bakımlarını yapan kişileri dinleriz. Çünkü 

onlar bu yoldaki gerçek deneyim sahibi kişilerdir. Gerçek hayatta mükemmel sonuçlar 

veren makinalar tasarlamak, üretmek ve pazarlamak bizim işimizdir. Egholm 

makinaları sadece konfor, güvenlik ve mükemmel sonuçlar verdiği için değil özünde 

dürüst makinalarıdır: Yıllardır süregelen bir yatırımın sesidirler. Aynı zamanda sizin 

yaptığınız yatırımın geri dönüşünün olağanüstü olmasını sağlamaktadır. 

Dürüst

İnsanlar
Bizi her alanda sizin ortağınız olarak görmenizi isteriz. Biz bu ortaklığımızda, ister son 

kullanıcı olun isterse servis noktası, her zaman güvenilirlik, güven ve samimiyet ararız. 

İletişimizde ve herkesle olan ilişkimizde hep açık sözlü ve doğruyuz. Sıkı çalışmaya ve 

ödün vermemeye olan inancımız, bilindiğimiz kaliteyi sunmamıza yardımcı olur. Sizin 

için ürettiğimiz makinelerin de bunu yansıttığına inanıyoruz.
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