Univerzální nosič nástaveb

JungoJet City Ranger 3500

Vysoký výkon
Komfortní provedení
Snadná manipulace
Spolehlivost
Řada nástaveb

Nová tvář vašeho města

Vysoký výkon multifunkční použití
Sací zametací jednotka:

Základní stroj:

Pohodlí:

Profesionální zametání cest, chodníků
Šířka zametání 1,3 – 3,1 m
Výška vyprazdňování - 1,6 m
Připojitelná hadice pro čištění kanálových vpustí
Systém recirkulace vody a vysokotlakého mytí

Kloubový - vysoká manévrovatelnost
Nízká spotřeba pohonných hmot
Cestovní rychlost 38 km/h
Pohon čtyř kol
Povolená celková hmotnost 3,5 t
Užitečné zatížení až 1,8 t

Listové odpružení všech kol
Nezávislé zavěšení kabiny
Prostorná dvousedadlová kabina
Vynikající rozhled
Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
Řízení na pravé straně
Plně vyhřívaná, klimatizovaná kabina

Sací zametací jednotka

Odstraňovaní trávy do násypky zametací jednotky

Radlice rovná

Připojená hadice

Kartáč na sníh

Sypač na solanku, inert.

Provoz:

Vysoce kvalitní součásti
Žádná elektronika
Optimální efektivita motoru
Nízká spotřeba pohonných hmot
Nízké provozní náklady
Servisní kontroly každých 500 hodin

Kartáč na plevel

Nádrž na vodu

Sněhová V-radlice
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Výška zdvihu 1,6 m

Válcový sypač

Kropení ulic

Zadní sklápěčka

Rozměry JungoJet City Ranger 3500

Technické údaje
JungoJet City Ranger 3500

Délka

4 318 mm

Šířka

1 130 mm

Výška

1 890 mm

Technické údaje:
Prázdná hmotnost - v závislosti na nástavbě

2400 kg

Povolená celková hmotnost

3 500 kg

Užitečné zatížení - sací zametací jednotka

1 100 kg

Max. užitečné zatížení

1 600 kg

Rozvor kol

2 045 mm

Pneumatiky, standardní

Speciální vlastnosti

195/75 R16

Hydrostatický pohon
Trvalý pohon čtyř kol

Motor

Dieselový motor s přirozeným sáním Perkins 404D-22, 2,200 cm3,
4 válce, 51 HP

Převodovka

Hydrostatický pohon a trvalý pohon čtyř kol

Manévrovatelnost

Kloubový, vysoká manévrovatelnost s poloměrem otáčení 1,9 m.
Umožňuje čistit ulice a chodníky o šířce pouhých 1,3 m.

Cestovní rychlost

38 km/h

Vibrace

Zavěšení podvozku a nezávislé zavěšení kabiny chrání řidiče proti
přenosu vibrací na tělo

Certifikace

PM 10, schválení TÜV

Hladina hluku v kabině

Vyprazdňování násypky

Výška zdvihu 1,6 m

LwA

Zametací šířka

Šířka zametání 1,3 - 3,1 m, včetně třetího kartáče

Vynikající rozhled

Řízení vpravo, takže řidič sedí blízko obrubníku a má jasný výhled na
nástavbu během zametání

Motor:

Místo pro dva

Dvoumístná plně klimatizovaná kabina

Směrnice 97/68/EU

Pohodlí řidiče

Vynikající pohodlí při sezení s prostornou kabinou a skvělým
rozhledem při práci

Výkon motoru

51 HP /38 kW

Spotřeba paliva při 2 200 ot./min

4 – 6 l/hodinu

Opravy

Servis pouze jednou za 500 hodin, snadná údržba, žádné elektronické
součásti

Válce

Provoz

Vysoce kvalitní součásti a vynikající spolehlivost zajišťuje nízké
provozní náklady

Systém chlazení

Povolená celková
hmotnost 3,5 t

Maximální užitečné zatížení 1,8 t – v závislosti na vybavení

Světla

Pracovní světla a maják jsou standardní výbavou

Poloměr otáčení vnitřní

1 900 mm

Cestovní rychlost

38 km/h

Rychlost při zametání

0-15 km/h

Maximální šířka zametání, včetně třetího kartáče

3 100 mm

Objem vodní nádrže

250 l

Objem nádrže na cirkulující vodu

300 l
68 - 73 db (A)
99 dB

Typ motoru:

Perkins Diesel
Fáze IIIA

4

Objem palivové nádrže

65 l
Chlazení vodou

Elektrický systém:
Baterie

100 Ahod - 12 V

Alternátor

85 A - 12 V

Brzdy:
Brzdy - přední

Doplňky

Hydraulické kotoučové

Brzdy - zadní
Parkovací brzda

Třetí kamera
Kamera pro pohled dozadu
Výběr barvy

Vyberte si svou preferovanou barvu

Pneumatiky s profilem
vhodným na trávník

29 X 12,50 X 15-6

Pneumatiky - nízkotlaké

275/60 R15
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Hydrostatické
Mechanické brzdy

As it is Nilfisk-Egholm policy to make continuous improvements, we reserve the right to alter the specifications and equipment at any time without notice.

Klimatizace

Kloubové řízení

