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A kép illusztrációként szolgál. 

A City Ranger 2250 előnyök lenyűgöző sorát kínálja a szabadtéri területek
hatékonyabb és környezetbarát rendben tartásához. A felhasználó
élvezheti a még kisebb kabinzaj értékét és a vonzó ECO mód
csendességét, amely által meghosszabbodik az élettartam és csökken az
üzemeltetési költség. A jól ismert jellemzők most még vonzóbbá váltak.
A tartozékokat gyorsan és egyszerűen lehet cserélni. A
tartozékrendszernek egyetlen záró és kioldó karja van - egy kattintás, és a
tartozék máris üzemkész. Egy percen belül. A tömlők és tengelykapcsolók
rejtve (ezáltal védve) vannak, a hidraulika és a vízellátás, a táplálás és a
vákuumtömlő csatlakozása automatikus.

• Tengelycsuklós rugalmasság
• 35 LE & összkerékhajtás
• Gyors eszközcsere 1 perc alatt
• Személyre szabott eszközök
• Egyszerű és könnyű kezelhetőség

A City Ranger 2250 egy olyan haszongép, mely személyreszabott
minőségi eszközök széles választékával lehetőséget nyújt, hogy egész
évben ellássuk a kültéri feladatokat. Seperhetünk tavasszal és ősszel,
füvet nyírhatunk nyáron, eltakaríthatjuk a havat, és sót szórhatunk télen.

● Alaptartozékok

Model City Ranger 2250

Cikkszám E76000196

Technikai jellemzők

Hengerkefék 4

Akkumulátor típusa 12 V/80 Ah

Üzemanyag tartály ( L ) 38

Hosszúság x szélesség x magasság (CM) 2 400 x 1 070 x 1
960

Tömeg vezetőfülkével együtt 970

Megengedett össztömeg 1 610

Fékezetlen utánfutó - az utánfutó megengedett tömege max. 750

Megengedett együttes tömeg - fékezetlen utánfutó max. 2 050

Fékezett utánfutó - az utánfutó megengedett tömege max. 1 500

Megengedett együttes tömeg - fékezett utánfutó max. 2 500

Gumiabroncs méret 20 x 10 - 10 / 20

Megengedett tengelyterhelés, elöl 900

Megengedett tengelyterhelés, hátul 900

Abroncsnyomás 24

Felületre gyakorolt tengelynyomás 1 5

Zajszint a 2009/63 sz. egk irányelvnek megfelelően - elhaladáskor 78

Eu-szabvány Stage IIIA

Haszonjárművek City Ranger 2250
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Model City Ranger 2250

Cikkszám E76000196

Technikai jellemzők

Kenőolaj 5W/40 API CF,
CF-4, CG-4, CH-4

Hőmérséklet kijelzés 112

Töltőkapacitás 65 A

Magasság kabin nélkül/bukókerettel 2 000

Fordulókör sugara belső/külső 600/1 640

Max. sebesség 20

Engine output at 3600 rpm - ECE R24 (HP/kW) 35 HK / 26 5 KW

Olaj űrtartalom 4 6

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Haszonjárművek City Ranger 2250


