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Egholm lanserar fyra vinteruppgraderingar för effektiv redskapsbärare
I december förra året lanserade Egholm den nya City Park Ranger 3070, som nu följs upp av fyra effektiva 
vinterredskap - en svängbar borste, en snöplog, en V-plog  och en salt- och grusspridare.

City Ranger 3070 är en stor, kompakt och multifunktionell redskapsbärare. Med en totalvikt på 3 ton, en motor-
kapacitet på 67 hk och ett nytt, innovativt sopsystem har maskinen blivit det föredragna valet för många aktörer 
inom rengöring av stadslandskapet.  

Utöver den banbrytande soptekniken kännetecknas City Ranger 3070 av att ha en 1 m3 tankkapacitet, god 
manövrerbarhet, optimal förarkomfort och Quick-shift, vilket betyder att man kan byta redskap på mindre än en 
minut.

Möt vintern - med lugn i sinnet

I höst lanserar Egholm fyra nya vinterredskap till City Ranger 3070, som understryker den sanna betydelsen av 
multifunktionalitet. De nya tillskotten - en svängbar borste, en snöplog, en V-plog och en salt- och grusspridare - gör 
det möjligt för bostadsrättsföreningar, entreprenörer och kommuner att hålla trafiken igång och fotgängar-
områdena säkra när snön börjar falla. 

Ett redskap till varje uppgift

Den svängbara borsten får enkelt bort upp till 250 mm lätt blötsnö medan snöplogen hanterar upp till 400 mm tung 
snö. När ännu tyngre och isig snö täcker jorden är det bra att ha V-plogen tillgänglig. Den använder spetsen av V:et 
för att skära igenom tung snö som har bildat en hård skorpa, dela den och skjuta ut den åt båda sidorna. Slutligen 
är salt- och grusspridaren det perfekta komplementet till de övriga redskapen, med en max-kapacitet på 600 l eller 
950 kg, beroende på materialet.

Ladda ner bilder här: https://egholm.eu/marketing/downloadables

För mer information, kontakta: Egholm A/S - Maria Bro - mb@egholm.dk - Mobil: +45 93 63 48 11

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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