
Egholm A/S 
Transportvej 27    
7620 Lemvig
Denmark
Tel: +45 97 81 12 05
Fax: +45 97 81 12 10
CVR: 39929740 
info@egholm.dk
www.egholm.eu

Pressemeddelelse
Lemvig, Danmark, 28. august 2019 

Med fokus på miljøet, markedets behov og ikke mindst førerens 
komfort præsenterer Egholm deres nye benzin-drevne
City Ranger 2260

Over hele Europa er motorer med høje partikeludledninger hastigt på vej ud af markedet. Egholm har 
derfor også i længere tid arbejdet på at få deres City Ranger 2250 udrustet med benzinmotorer, for at 
kunne tilbyde de bedste mest alsidige og mest fremtidssikrede redskabsbærere på markedet for mindre 
maskiner.

City Ranger 2260 gavner miljøet og økonomien

De fleste byer har idag øget fokus på miljøet. Et fokusområde er reduktion af emissionen fra køretøjer-
specielt reduktionen af NOx partikler. En løsning på dette problem er, at anvende motorer, der er benzin -
drevne istedet for diesel drevne motorer. Den nye benzin-drevne City Ranger 2260 er derfor et godt valg 
for tilsikring af bedre luftkvalitet i byerne. Den opfylder til punkt og prikke de nye emissionstrends og krav 
med hele 96% NOx reduktion. Samtidig forventes service og vedligholdelsesomkostningerne at være 
lavere end ved alternative løsninger. Således at totale omkostninger ved ejerskab er 2% lavere 
sammenlignet med en City Ranger 2250 diesel model.
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Velholdte udendørsarealer året rundt

Den kraftfulde benzinmotor med 4-hjulstræk tilsikrer, at du kan klare alle fejeudfordinger, grøn 
vedligeholdelse og vinteropgaver i byen. En komplet serie af hele 14 forskellige redskaber af høj kvalitet: 
Græsklippere, feje- og sugeanlæg, sneryddere etc. sikrer perfekte resultater. Med Egholms special 
udviklede unikke Quick-shift system kan der skiftes redskab på under ét minut. En betjening og drift som 
sikrer bedst mulig komfort for operatøren. 

Med kabine som tilvalg sidder føreren godt beskyttet mod vind og vejr. Og alle de redskaber, der passer 
til tidligere modeller af City Ranger 2250, er naturligvis kompatible med den nye benzin-drevne City 
Ranger 2260. Alt tilbehør er udviklet og produceret af Egholm med udgangspunkt i det ufravigelige krav, 
at maskine og tilbehør sammen skal fungere som én enkelt maskine..

Benzin-dreven motor betyder også mere komfortable arbejdsmiljø

Det kan være krævende for en operatør at betjene en maskine mange timer om dagen. Derfor arbejder 
Egholm konstant på at sikre optimal operatørkomfort. Med City Ranger 2260 skiftes der ikke bare til 
benzinmotorer - ergonomien for opratøren er også blevet forbedret. Egholm har sørget for at optimere 
pladsen i førerhuset samt reduceret vibrationer. Tests viser, at den nye generation af 2260 giver en 
meget bedre brugeroplevelse.

Stor manøvredygtighed og nem betjening

Det kompakte design og den lette styring sikrer, at City Ranger 2260 kan vende på en tallerken - næsten. 
Men en indvendig radius på kun 60 cm kan City Ranger 2260 næsten sno sig om lygtepæle og andre 
forhindringer i bybilledet. Derudover er nem betjening vigtig både i forhold til driftseffektivitet og 
operatørens sikkerhed og komfort.

På markedet nu

City Ranger 2260 er lige blevet introduceret på markedet, og de første er sendt ud af produktionshallerne 
i Lemvig. Produktet fremvises på kommende messer og events. Følg med i disse begivenheder online på 
www.egholm.dk.
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Om Egholm:

Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærere, som holder veje, parker og udendørs arealer rene og indbydende hele året rundt. Egholm 
maskiner fremstilles af håndværkere i Danmark og anvendes i byområder og parker over hele verden. Med specialværktøj, udviklet til netop deres maskiner, leverer 
Egholm maskiner perfekte resultater uanset opgaven. Egholm A/S er en familieejet og familiedrevet virksomhed med dybe rødder i det vestlige Danmark. For 
yderligere oplysninger om Egholm, besøg www.egholm.dk.
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