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Pressmeddelande
Lemvig, Danmark, 3 december 2019 

Egholm utökar sitt sortiment med en NY kompakt 1 m3 utomhus 
redskapsbärare med innovativ sop- och suganläggning

Med lanseringen av nya City Ranger 3070 på marknaden för större kompakta maskiner stärker Egholm 
sin marknadsposition som en av Europas ledande tillverkare av redskapsbärare och redskap för utom-
husbruk. ”Med en totalvikt på 3 ton, en motorkapacitet på ca 70 HK och ett nytt, innovativt sopsystem 
kommer City Ranger 3070 på många områden att vara ett starkt val i denna kompakta maskinklass” 
säger försäljningschefen hos Egholm, Søren Christensen.  

City Ranger 3070 erbjuder multifunktionell användning, Quick-shift-system, 1 m3 soptankskapacitet, bra 
manövrerbarhet och optimal operatörskomfort, moderna joystick samt inch pedal - för att bara nämna 
några av dess enastående funktioner. Dessutom är ett komplett, nyutvecklat redskapsprogram under 
utveckling, som kommer att lanseras under loppet av 2020, där det första nya redskapet är det nya sop-
systemet. 

En sann innovation inom sopning 

Med lanseringen av nya City Ranger 3070 introducerar Egholm också en verklig innovation inom 
soptekniken. Sop- och suganläggningen på City Ranger 3070 har justerbar sugbredd och -styrka, vilket 
betyder att den anpassas för den enskilda uppgiften. Med den justerbara sugbredden och -styrkan kan 
det nya sopsystemet hantera många olika uppgifter. Det fjäderupphängda sopredskapet ger sig när det 
träffar hinder och kommer därmed att minska risken för skador.
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En innovativ, multifunktionell maskin

Nya City Ranger 3070 är baserad på många års erfarenhet av utveckling och tillverkning av utomhus 
redskapsbärare och redskap och kommer att vara en idealisk maskin för exempelvis rengöring av 
stadsområden, rengöring av parkeringsfaciliteter och många andra uppgifter, bland annat rengöring av 
större områden utomhus. 

Den flexibla ledade anslutningen mellan de två axlarna ger City Ranger 3070 en ovanligt liten inre 
vänddiameter på bara 1 650 mm. Små överhäng i främre änden och bakänden ger enastående 
manövrerbarhet längs väggar och runt hörn, vilket säkerställer åtkomst även till de minsta områden och 
användning nära hinder. Dessutom, eftersom maskinen bara väger 1 710 kg, är dess däcktryck lågt nog 
för att den ska kunna användas på känsliga underlag som exempelvis gräsmattor och trottoarer.

För optimal manövrerbarhet är fotbromsen utrustad med en inch-pedal, vilket betyder att operatören kan 
sänka maskinens hastighet utan att minska motorns varvtal eller oljeförsörjningen till de arbetande 
pumparna. Det är en värdefull funktion när större gräsmattor klipps. Under vändning kan operatören låta 
maskinen cruisa och sänka hastigheten utan att den arbetande hydrauliken tappar effekt och 
prestanda. När pedalen åter släpps går maskinen tillbaka till den inställda cruise-hastigheten.

Omsorg om operatören

Det kan vara krävande för en operatör att köra en maskin många timmar om dagen. Därför har Egholm 
fokuserat på att säkerställa optimal operatörskomfort. Faktorer som en multijusterbar arbetsställning, 
lågt ljud i förarhytten - bara 69 dB(A), ett unikt ventilationssystem med A/C som standard och 360 
graders överblick över arbetsområdet är bara några få av de funktioner som bidrar till att göra City 
Ranger 3070 till en bra plats att tillbringa arbetstiden på. 

Unikt Quick-shift-system

Tack vare Egholms unika Quick-shift-system kan byte av redskap utföras på bara en minut. Det är bara 
att montera redskapet på främre änden och med frontliften på maskinen vrida på handtaget, så är alla 
mekaniska, hydrauliska, vatten- och elektriska system anslutna och klara.

Dedikerade redskap utvecklade specifikt för City Ranger 3070

Under loppet av 2020 kommer Egholm att lansera en rad redskap för användning vid vinterarbete och 
underhåll av områden utomhus. Alla dessa kommer att bidra till att definiera en verkligt multifunktionell 
maskin.

Alla tillbehör är utvecklade och tillverkade av Egholm, med utgångspunkt i det oavvisliga kravet att 
maskiner och tillbehör tillsammans ska fungera som en enda maskin, utan förlust av prestanda jämfört 
med maskiner avsedda för en enda uppgift.

För ytterligare pressinformation, kontakta: Egholm A/S, Charlotte Dalsgaard, E-post: cha@egholm.dk
Mobil: +45 54 55 57 56

Om Egholm:
Egholm A/S utvecklar, tillverkar och marknadsför redskapsbärare som håller vägar, parker och områden utomhus rena och inbjudande
året runt. Egholms maskiner tillverkas av hantverkare i Danmark och används i städer och parker i hela världen. Med specialredskap,
utvecklade just för deras maskiner, levererar Egholms maskiner perfekta resultat oavsett uppgift. Egholm A/S är ett familjeägt och
familjedrivet företag med djupa rötter i västra Danmark. För ytterligare information om Egholm, besök www.egholm.se.
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