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Pressmeddelande
Lemvig, Danmark, 28 augusti 2019 

Med fokus på miljö, marknadens behov och inte minst bekvämlighet 
för föraren presenterar Egholm sin nya bensindrivna City Ranger 2260

Över hela Europa är motorer med höga partikelutsläpp snabbt på väg ut från marknaden. Egholm har 
därför under längre tid jobbat med att utrusta sina City Ranger 2250 med bensinmotorer för att kunna 
erbjuda de bästa, mest mångsidiga och mest framtidssäkra redskapsbärarna på marknaden för mindre 
maskiner. 

City Ranger 2260 gynnar miljön och ekonomin

De flesta städer har idag ett ökat fokus på miljön. Ett fokusområde är att minska utsläppen från fordon
- speciellt av NOx-partiklar. En lösning på det problemet är att använda motorer som är bensindrivna 
istället för dieseldrivna motorer. Den nya bensindrivna City Ranger 2260 är därför ett bra val för att säkra 
bättre luftkvalitet i städerna. Den uppfyller till punkt och pricka de nya utsläppstrenderna och kraven, 
med en minskning av NOx på hela 96%. Samtidigt väntas service- och underhållskostnaderna bli lägre än 
för alternativa lösningar. Detta så att de totala kostnaderna för ägande är 2% lägre än med en City 
Ranger 2250 dieselmodell. 

Välskötta utomhusområden året om 

Den kraftfulla bensinmotorn med 4-hjulsdrift ser till att du klarar alla uppgifter när det gäller sopning, 
grönt underhåll och vintergöromål i staden. En komplett serie med hela 14 olika redskap av hög kvalitet: 
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Gräsklippare, sopnings- och suganordningar, snöplogar mm. säkerställer perfekta resultat. Med Egholms 
specialutvecklade unika Quick-shift-system kan byte av redskap ske på under en minut. Manövrering och 
drift som ger bästa möjliga bekvämlighet för operatören. 

Med hytt som tillval sitter föraren väl skyddad mot väder och vind. Alla redskap som passar till tidigare 
modeller av City Ranger 2250 är naturligtvis kompatibla med den nya bensindrivna City Ranger 2260. 
Alla tillbehör har utvecklats och producerats av Egholm med utgångspunkt i det villkorslösa kravet att 
maskin och tillbehör ska fungera tillsammans som en enda maskin. 

Bensindriven motor innebär också en bekvämare arbetsmiljö

Det kan vara krävande för en operatör att hantera en maskin flera timmar om dagen. Därför jobbar 
Egholm hela tiden med att garantera optimal bekvämlighet för operatören. Med City Ranger 2260 har det 
inte bara skett ett byte till bensinmotorer - ergonomin för operatören har också förbättrats. Egholm har 
optimerat utrymmet i förarhytten samt minskat mängden vibrationer. Tester visar att den nya genera-
tionen av 2260 ger en mycket bättre användarupplevelse.

God styrbarhet och enkel hantering

Den kompakta utformningen och den enkla styrningen gör att City Ranger 2260 kan vända på en 
femöring - nästan. Med en inre radie på bara 60 cm kan City Ranger 2260 nästan sno runt lyktstolpar och 
andra hinder i stadsbilden. Vidare är enkel hantering viktig både när det gäller driftseffektivitet och 
operatörens säkerhet och bekvämlighet. 

På marknaden nu

City Ranger 2260 har just introducerats på marknaden, och de första exemplaren har levererats från 
produktionshallarna i Lemvig. Produkten visas upp på kommande mässor och event. Följ händelserna 
online på www.egholm.se.

Om Egholm:

Egholm A/S utvecklar, tillverkar och marknadsför redskapsbärare som håller vägar, parker och ytor utomhus rena och inbjudande året runt. Egholms maskiner 
tillverkas av hantverkare i Danmark och används i städer och parker, världen över. Med specialverktyg som är utvecklade för just 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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