
City Ranger 3570

UUTUUS

Tehokas Imulakaisu
- pitää kaupunkisi puhtaana, ja siistinä ympäri vuoden
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Toivotetaan kaikki tervetulleiksi 
kaupunkeihin 
Puhtaat kaupungit houkuttelevat matkailijoita ja tekevät 
paikallisista nähtävyyksistä kutsuvia ja tarjoavat mukavan 
ympäristön vierailulle. 

Alhaisemmat ylläpitokustannukset
Säännöllinen lakaisu vähentää viemäreiden tukkeutumisen 
riskiä ja leikkaa puhdistus- ja ylläpitokustannukset 1/3:aan.

Pienempi hiukkaspitoisuus
Pölyhiukkasten poistaminen kaduilta ja vähäpäästöinen 
moottori tarjoaa paljon paremman ympäristön kansalaisille.

Tekniset tiedot Peruskone

Paino kg 1950

Hyötykuorma kg 1550

Ajoneuvon kokonaispaino (GWA) kg 3500

Kääntösäde (reunasta reunaan) mm 3120

Kääntösäde sisäpuoli mm 1941

Moottori: Perkins diesel stage IIIB hp/kW 67/50

4-pyöräveto vakio

Tekniset tiedot Imulakaisuyksikkö

Paino (muk.luk. säiliö, 2 harjaa, polttoaine) kg 2485 

Hyötykuorma kg 1015 

Pituus mm  4370 

Leveys mm 1315 

Korkeus / merkkivalon kanssa mm 1975 / 2230

Työskentelyleveys - kahdella harjalla mm 1565-2400

Säiliön netto/bruttotilavuus l 1006 / 1400
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Tehokas kone 
- puhdistaa katuja, puistoja ja muita ulkoalueita

Sisältyykö päivittäiseen rutiiniisi muutakin kuin vain 
lakaisutehtävien suorittamista? Meidän useiden vuo-
sien kokemus monitoimikoneista on johtanut uuteen 
City Ranger 3570 -koneeseen, joka täyttää kaikki tarpeesi 
kaupungin puhdistamiseksi: imu lakaisu, katupesu ja talvi-
palvelut.

Erinomainen imulakaisukone
City Ranger 3570 on erinomainen imulakaisukone kaikilla 
tasoilla. Se pitää kaupungin puhtaana ja houkuttelevana 
sekä asukkaille että vierailijoille. Ja se tarjoaa modernin 
käyttöjärjstelmän varmistaen, että kuljettaja voi toimia 
tehokkaasti koko päivän.

Koko vuoden kone
Konetta voidaan käyttää ympäri vuoden, mikä tarjoaa 
paljon nopeamman sijoitetun pääoman tuoton. Nopea 
lisävarusteen vaihto suorittaaksesi useita eri tehtäviä päi-
vässä. Päivittäinen käyttö tulee joustavammaksi ja tarvitsee 
vähemmän käyttäjän harjoittelua.

Moderni työskentely-ympäristö 
Hyvät näkymät ympäristöön, helposti saavutettavissa olevat 
ohjaimet ja sisäänrakennettu törmäyssuoja harjoja varten 
tekevät toiminnasta esteiden lähellä yksinkertaista. Inte-
groitu ohjaussauva käsinojassa, säädettävä ohjauspylväs 
ja testin voittanut mukavuusistuin (lisävaruste) tarjoavat 

käyttäjälle miellyttävän työympäristön. Ihanteellinen asetus 
pitkiä työpäiviä tekeville kuljettajille.

B-luokan ajokortti
City Ranger 3570 on suunniteltu raskaisiin tehtäviin, mutta 
samalla se on tarpeeksi kevyt käytettäväksi jalkakäytävillä. 
Kun kokonaispainoluokitus (GVW) on 3500 kg, se ei vaadi 
korkeamman luokituksen kuin B-luokan ajokortin.

Ympäristöystävällinen ja voimakas kone
City Ranger 3570 n uuden stage IIIB:n moottori täyttää 
vihreän vyöhykkeen vaatimukset ja varmistaa, että voit 
suorittaa vaativia tehtäviä. Uusi, suuremman 67 HP:n 
vääntömomentin dieselmoottori antaa sinulle tarvittavan 
tehon käytön aikana ja jatkuvan tehokkaan lakaisukyvyn 
samalla, kun alhaiset päästötasot säilyvät. ECO-tila pienen-
tää polttoaineen kulutusta ja vähentää melutasoja, mikä 
hyödyttää sekä käyttökustannuksia että ympäristöä - mikä 
sopii erinomaisesti kaupunkeihin ja asuinalueille. 
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Suuri lakaisukyky 
- joka nurkan puhdistamiseen

City Ranger 3570:llä on vaikuttava imulakaisukyky, joten 
voit helposti saada haluamasi tulokset. Kaupunkikeskukset, 
jalkakäytävät, kadut ja ajotiet ovat kaikki puhtaita, kun 
City Ranger 3570 on kulkenut - mukaan lukien vaikeasti 
tavoitettavat paikat pylväiden, katukalustojen ympärillä ja 
parkkipaikoilla.

Suuri imuteho
Ainutlaatuinen ilmavirta takaa yhtenäisen, korkean 
imutehokkuuden, joka takaa loistavat lakaisutulokset 
suurilla käyttönopeuksilla - myös ECO-tilassa, jossa 
melutaso ja polttoaineen kulutus pidetään minimissä.
 
Uusi harjapainejärjestelmä (lisävaruste)
Etuharjat saadaan seuraamaan maan vaihteluita 
hydraulisen painonhallinnan aktivoinnilla. Lisäksi kuljettaja 
voi ohjata harjan painetta hytissä olevista ohjaimista. 
Kuljettaja voi helposti säätää harjan painetta vastaamaan 
jätteiden tyyppejä ja tasoja, minkä ansiosta kuljettaja 
voi ajaa harjojen alhaisimmalla tarvittavalla paineella ja 
siten vähentää niiden kulumista. Järjestelmä parantaa 
suorituskykyä ja vähentää käyttökustannuksia.

Törmäyksenestosuojaus 
Etuharjojen ainutlaatuinen törmäyksenestojärjestelmä 
vetää harjat sisään automaattisesti kohdatessaan 
esteen ja palauttaa ne takaisin jälkikäteen. Tämä antaa 
erittäin nopean toiminnan ajettaessa esteiden lähellä, 
koska kuljettajan ei tarvitse pysähtyä ja poistua hytistä 
harjojen palauttamiseksi. Se myös vähentää vaurion 
riskiä sekä esteelle että koneelle. Ainutlaatuinen 
törmäyksenestojärjestelmä lisää sekä turvallisuutta että 
tehokkuutta.

Pölynhallinta
City Ranger 3570 on PM10-sertifioitu 3 tähden 
luokituksella. Se tarjoaa täydellisen pölynhallinnan 
neljällä harjojen vesisuuttimella (kaksi kussakin) ja 
neljällä lisäsuuttimella imuputken sisällä. Päivitetty veden 
kierrätysjärjestelmä sitoo pölyä tehokkaasti, vaikka säiliö on 
lähes täynnä.

Alhainen ulkopuolinen melutaso 
Paljon vaivaa on nähty vähennettäessä melutasoa, 
joka tekee yö- tai aamutoiminnasta asuinalueilla paljon 
helpompaa. LwA tulos 98 dB(A) saavutetaan direktiivin 
2000/14/EY mukaan.
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Erittäin korkea tyhjennyskorkeus
1660 mm tyhjennyskorkeus takaa, että vakioas-
tioita voidaan käyttää etäalueilla. Säiliön tyh-
jennystä valvotaan hytin sisältä tarkoittaen, että 
kuljettaja ei joudu kosketukseen lian kanssa.

Lisävarusteet
Mukauta imulakaisukone sopimaan tarpei-
siisi lisälaitteiston avulla.

• 4 m imurointiletku, joka voidaan liittää 
säiliön molemmille puolille

• Kolmas sivuharja laajentamaan lakaisule-
veyden 3.1 m saakka

• Korkeapainepesuri, jossa paine 140 bar, 
11 l/min. ja pesukahvalla

• Imusuulakkeen kamera yhdessä peruu-
tuskameran kanssa
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Ohjaussauva käsinojassa
Kaikkia lisälaitteita ohjataan ergonomiseksi suunnitellulla ohjaussauvalla. 
Se on integroitu käsinojaan helppoa ja rentoa käsittelyä varten.

Mukautuva näyttö 
Mukautuva näyttö auttaa operaattoria ymmärtämään ohjaussauvan pai-
nikkeet, jolloin se on todellinen monitoiminen ohjaussauva.

Suunniteltu optimaaliseen toimintaan
Hytti on suunniteltu tarjoamaan koneen parhaan toiminnan. Ohjaimet ovat helposti käsillä, näyttö tukee tietoja ja erikoistoimintoja. Ja suuren 
tuulilasin, lasiovien ja ohuen hyttirakenteen yhdistelmä mahdollistaa täydellisen näkyvyyden työalueelle.
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Intuitiiviset ohjaimet helposti käsillä
- turvallista ja tarkkaa käyttöä varten

Työn aikana on tärkeää, että kone on turvallinen ja 
helppokäyttöinen. Ohjaimet on sijoitettu ergonomisesti 
oikein ja ovat intuitiivisesti käytettäviä. 

Yhden painikkeen käynnistys
Paina yhtä painiketta ja olet valmis lakaisemaan. Työtilan 
painikkeen (WM) painamisella harjat putoavat paikalleen, 
harjat alkavat pyöriä ja turbiini sekä imu käynnistyvät.
 
Intuitiivinen ja operaattoriystävällinen ohjaus
City Ranger 3570 vastaa välittömästi operaattorin 
komentoihin tehden siitä nautinnon ajaa. 

Ohjaussauvan kuvaukset näytöllä antavat käyttäjälle hyvän 
yleiskuvan ja hyvän käsityksen ohjaussauvan toiminnoista. 

Näyttö mukautuu valitulle lisälaitteelle ja se muistaa 
viimeiset asetukset kyseiselle lisälaitteelle. Tämä sallii 
nopean lisälaitteen vaihdon ja turvallisen toiminnan. 

Ohjaussauvan näppäimistö tarjoaa nopean ja helpon 
käsittelyn koneen eniten käytetyille toiminnoille.

Täydellinen näkymä työalueesta.
Suuri tuulilasi ja lasiovet antavat käyttäjälle erinomaisen 
näkymän työalueesta ja ympäröivästä liikenteestä. 
Sokeat paikat vähennetään minimiin ohuella ohjaamon 
rungolla ja viisaasti sijoitetuilla laitteilla. Tuloksena on 
optimiturvallisuus jokaiselle ja tarkka käsittely.

ECO-tila 
ECO-tilassa moottorin nopeus voidaan säätää välillä 1500-1700 rpm työtilassa ja kuljetustilassa se 
mukautuu tarvittavaan pyörimisnopeuteen nopeuden ylläpitämiseksi. rpm-alue täyden nopeuden 
ECO-kuljetustilassa on noin 2200-2400, missä normaali kuljetus on aina 2600. Kuljetustilassa se 
muistaa sinun viimeisen ECO-tilan asetuksen. Käyttämällä ECO-tilan asetusta sekä melu että poltto-
aineen kulutus ovat merkittävästi vähennettyinä. 4.8 l/h WM:ssä 2.9 l/h-arvoon ECO-tilassa.

Työskentelytila (WM)
WM-painike antaa sinun nopeasti käynnistää lakaisutehtäväsi, koska se käynnistää kaikki lakaisuun 
tarvittavat toiminnot. Työskentelytila käynnistyy oletusarvoisesti ECO-asetuksessa. Tämä ei ole pel-
kästään polttoaineen kulutuksen vähentämisen vuoksi, vaan yhtä tärkeää on vähentää melutasoja 
sisäkaupungissa. Suorituskyvyn maksimoimiseksi voit katkaista sen painamalla ECO-tila-painiketta.

Moottorin kierrosluvun säädöt
Työskentelytilassa moottorin kierrosnopeutta säädetään helposti 6 vaiheessa, mikä mahdollistaa 
suorituskyvyn ja imutehon optimoinnin lakaistaessa. Vähentämällä moottorin kierroslukua vain tar-
vittavaan tehoon voit myös vähentää melua ja polttoaineen kulutusta. Toisin sanoen, keskittymällä 
tiettyyn tehtävään tarvittavaan tehoon on mahdollista vähentää juoksevia kustannuksia. 

Elektroninen seisontajarru
Kone on varustettu elektronisella seisontajarrulla. Se aktivoidaan ja deaktivoidaan yksinkertaisella 
napsautuksella ja se sijaitsee yhdessä muiden toimintopainikkeiden kanssa helppoa käyttöä ja 
mukavuutta varten.

Harjan painejärjestelmä 
Jos lisävarusteena saatava harjan painejärjestelmä on asennettu, se on helppo aktivoida kg-painik-
keen painalluksella. Tämä parantaa järjestelmän suorituskykyä ja voi vähentää käyttökustannuksia.
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Sertifioitu ja suositeltava
- pitäen hyvää huolta operaattoreiden selästä

AGR-sertifioitu ja suositeltava*
Laajan testaamisen läpimenon jälkeen City Ranger 3570 on hyväksytty 
lääketieteen asiantuntijoiden toimesta selkäystävällisesti muotoilluksi. 
Hyväksynnän leiman on vahvistanut riippumaton komitea, jossa on sekä 
lääkäreitä että terapeutteja arvioiden ergonomisen ympäristön, jolle käyttäjä 
altistuu.

City Ranger 3570 ei täytä ainoastaan ergonomisia vaatimuksia, vaan parhaalla 
mahdollisella tavalla markkinoilla se tarjoaa täysin jousitetun alustan, 
tärinänvaimennetun hytin, monitoimisäätöisen ohjauspylvään ja yhden 
parhaista ergonomisesti mukavista istuimista (lisävaruste).

* Sertifikaatti annetaan lisävarusteena asennetulla istuimella.

Muut hytin ominaisuudet
• Helppo sisäänmeno - ergonominen pääsy hyttiin
• Ajopoljin on suunniteltu rennolle jalan asennolle
• Sivuikkuna voidaan avata päästämään sisään raitista ilmaa
• Työvalot takaavat ympäristön hyvän näkymän pimeinä tunteina
• Mukavat hytin sisävalot valkoisina - tai punaisina pimeinä tunteina
• Kupinpidin ja runsaasti säilytystilaa
• Imusuulakkeen kamera (lisävaruste)
• Peruutuskamera (lisävaruste)
• Bluetooth-radio USB:n kanssa (lisävaruste)
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Alhainen hytin melutaso
Peruskoneen kuljettajalla havaittu äänitaso on 
77 dB (A) ja se lisää mukavaa työympäristöä. 
(mitattu 2009/76/EY mukaisesti)

Moderni työskentely-ympäristö
- tarjoten operaattorille mukavan ja turvallisen työpäivän

Valtava ponnistelu on tehty toimivan työympäristön 
luomiseksi. Koko hytti on suunniteltu mukavaksi ja 
helppokäyttöisyys mielessä. Operaattorin mukavuus on 
todella ollut kehityksen keskipiste.

Ilmastointilaite vakiona
Tiedämme, että kuljettajan hyvinvointi on tärkeä ja siksi 
Ilmastointilaite kuuluu siihen vakiona. Tämä tuottaa 
käyttäjälle miellyttävän työympäristön sekä kylminä että 
kuumina päivinä. Korkealuokkainen siitepölynsuodatin (F8) 
vähentää siten hyttiin tulevaa pölyä.

Minimaaliset tärinät
City Ranger 3570:ssä on täysin jousitettu alusta, 
itsenäiseksi jousitettu hytti, lehtijouset, leveät renkaat ja 
ilmajousitettu kuljettajan istuin. Kaikki elementit, jotka 
vähentävät värähtelyjä ja kuoppia epätasaisista pinnoista 
ehdottomaan minimiin. 
 
Lisävarusteena istuin lisämukavuutta varten
Lisäistuimella on kuljettajalle entistä mukavampi 
istuintyynyjen yksilöllinen säätö. Sitä voidaan kallistaa ja 
siirtää eteenpäin parempaa jalan tukea varten. Lisäksi siinä 
on säädettävä lannetuki ja se on lämmitettävissä kylmällä 
säällä. Koska siinä on 3-paikkainen turvavyö, se tarjoaa 
myös lisää turvallisuutta kuljettajalle.

Sovita työskentelyasento kuljettajalle
Jotta kuljettajalle olisi mahdollisimman mukava työasento, 
siinä on useita elementtejä, joita voidaan säätää. Istuin 
ja käsinoja voidaan säätää erikseen ja ohjauspylväs 
on kaksisuuntaisesti säädettävissä. Tämä mahdollistaa 
mukavan istumisasennon. Sen lisäksi ilmajousitettu istuin 
mukautuu automaattisesti kuljettajan painoon.



10

Diesel Power

Perkins dieselmoottori
Perkinsin 2.2 common rail -dieselmoottori on vahva moot-
tori, jossa on 67 HP 2800 rpm:llä, joten se on täydellinen 
City Ranger 3570:n kovaan työhön. Se täyttää vihreän 
vyöhykkeen vaatimukset ja sitä voidaan näin ollen käyttää 
kaupungeissa, joissa keskitytään ympäristöön.

Bosch Rexroth 4WD -järjestelmä
Bosch Rexrothin uusi 4x4 HET -ratkaisu takaa optimaalisen 
nelipyörävedon - vaikka yhdellä pyörällä ei ole maakoske-
tusta tai kitkaa lainkaan takana tai edessä. Se mahdollistaa 
30 %:n nousukyvyn - myös, kun se saavuttaa bruttopai-
nonsa 3500 kg. Lisäksi elektronisesti ohjattava hydrostaatti 
takaa parhaan moottorin ja ajomootorin suorituskyvyn. 
Yksi tämän hyödyistä on, että se auttaa kuljettajaa so-
peuttamalla nopeuden jyrkässä mäessä varmistamaan 
parhaan tehon (vääntömomentin). Lisäksi kaasupoljin on 
erittäin joustava käsitellä alhaisella nopeudella WM:n 1. 
vaihteessa, mikä takaa korkean tehokkuuden. Tämä tekee 
City Ranger 3570 -koneestahelposti käsiteltävän ja erin-
omaisen kaikissa maastoissa.

Luotettavat ja kehittyneet tekniikat
- maksimoiva sijoituksesi

Perustuen monivuotiseen kokemukseemme pienikokoisten 
hyötykoneiden suunnittelusta ja tuottamisesta olemme 
varmoja siitä, että se on hyvin koettu konsepti. City Ranger 
3570 on suunniteltu kestäväksi, ja sen korkealaatuisten ja 
vähäistä kunnossapitoa vaativien komponenttien ansiosta 
seisokkiaika pidetään mahdollisimman pienenä. 

Laatukumppanuudet
Vahva kumppanuutemme arvostettujen toimittajien kans-
sa, kuten Perkins ja Bosch Rexroth, takaavat, että sinulla on 
laadukkaita komponentteja City Ranger 3570:ssä. Tietoa 
jaetaan ja toteutetaan koneessa heti koneen kehitysvai-
heesta ja mallin koko elinkaaren ajan. Tämä takaa täydel-
lisen sopivuuden komponenttien ja koneen välillä. Tulet 
ajamaan korkean laadun ratkaisua.
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  30%

Tunnustettu palveluverkosto
Laaja jälleenmyyjä- ja huoltoverkosto takaa paikallisen 
läsnäolon. Ja korkeasti koulutetut huoltoteknikot ovat 
valmiita huolehtimaan koneestasi.

Alhaiset käyttö- ja huoltokustannukset
Moderni elektronisesti ohjattu Perkinsin common rail 
-dieselmoottori ja Bosch Rexrothin edistyksellinen 4x4-pyö-
räjärjestelmä takaavat sekä alhaiset käyttö- että ylläpito-
kustannukset sellaisilla ominaisuuksilla kuten:

• Pitkät 500 tunnin huoltovälit
• Ylikuumenemisen suojausjärjestelmä, missä se 

vähentää moottorin kierrosnopeutta, jos se alkaa käydä 
liian kuumana mahdollistaen sen jäähtymisen yhä toi-
miessaan. Tämä maksimoi käyttötunnit vahingoittamat-
ta moottoria ylikuumenemisella.

• Ratasvälitys - vähentää huoltokustannuksia, koska 
hihnaa eikä ketjuja tarvitse huoltaa tai vaihtaa.

• ECO-tilan asettaminen varmistaa, että moottorin 
kierrosnopeus pidetään alhaisena ja sillä on merkittävä 
vaikutus polttoaineenkulutukseen, mutta se toimii edel-
leen erinomaisesti useimmissa tehtävissä. Automaatti-
sen 2-vaihdejärjestelmän ansiosta se voi ajaa 40 km/h 
ECO-tilassa. ECO-tila on vakioasetus ja kuljettajasi ajavat 
siksi automaattisesti tehokkaasti koko päivän vähentäen 
käyttökustannuksia.

Kaikki ominaisuudet, jotka auttavat vähentämään käyttö-
kustannuksia, maksimoimaan käyttötunnit ja minimoimaan 
omistajuuden kokonaiskustannuksia.
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Lumiaura

Lumenlakaisuharja

Telalevitin
V-aura

Suola- ja hiekkalevitin

Katupesuri

Harjayksikkö

Säiliö
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Katupesuri
Puhdista kaupunkikeskusta täysin puhtaaksi 

katupesurilla. Se toimii yhdessä 
City Ranger 3570 imulakaisusäiliön kanssa ja 
se on erittäin tehokas opa ajettaessa taakse-

päin, mikä tekee siitä ihanteellisen kulmien 
puhdistukseen. Pesuri on tehokas betonilaatto-

jen, betonin, jalkakäytävien, epoksilattioiden, 
graniitti- ja kivipintojen pesuun. 

Suurella joustavuudella ja laadukkailla lisälaitteilla 
City Ranger 3570 on suunniteltu olemaan toiminnassa 
ympäri vuoden. Se täyttää kaikki tarpeesi kaupunkiympä-
ristössä ja sillä on myös huomattava suorituskyky mäkisillä 
alueilla.

Tehokkaat lisälaitteet
Täydellinen sovitus koneen ja lisälaitteen välillä vaikuttaa 
suuresti suorituskykyyn. Laadukkaiden lisälaitteidemme 
ansiosta voit toimia City Ranger 3570 -koneen kanssa yhtä 
tuottavana kuin yksittäisen käyttötarkoituksen koneilla. 
Lisäksi lisälaitteet ovat nopeita ja helppoja vaihtaa lisäten 
koneen tehokkuutta. City Ranger 3570 tarjoaa todellisen 
monitoiminnallisuuden ja tarvitset vain yhden koneen 
erilaisten tehtävien hoitamiseen.

Säästää rahojasi
Nilfisk Outdoorin kaikkien vuodenaikojen koneen tehok-
kuus on edullista monella tavalla:
• Alhainen alkuostohinta moniin tehtäviin
•  Enemmän vuosittaisia työtunteja - nopea sijoituksen 

tuotto
•   Suurin toiminta-aika monitoiminnallisuuden ansiosta
• Vähemmän koulutusta käyttämään eri koneita
• Alempi tarve varastotiloille
• Korkea jälleenmyyntiarvo
• Minimoi omistajuuden kokonaiskustannukset

Datalehdet ovat saatavana kaikissa lisälaitteissa ja ne ovat 
saatavissa paikalliselta jälleenmyyjältä.

Kaikki tehtävät – kaikki vuodenajat 
- enemmän käyttöä on yhtä kuin nopeampi sijoitetun pääoman 

tuotto
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V-aura
V-aura ja lumiaura käsittelevät lunta 70cm 
ja 45cm syvyyteen saakka. Vulkanoitu reuna 
raapoilla takaavat joustavan puhdistuksen 
minimimelulla.

Lumenlakaisuharja
Lumenlakaisuharja lakaisee helposti pois 
kevyen pehmoisen 25 cm paksuiseen lumeen 
saakka. Kolme etulisälaitetta voivat toimia 
yhdessä suolan ja hiekan levittimen tai telalevit-
timen kanssa.

Lumiaura
Pidä liikenne joustavasti käynnissä tehokkaal-
la City Ranger 3570:lla varustettuna 150 cm 
leveällä, ohjattavalla lumiauralla. Täydellinen 
valinta korkean nopeuden puhdistukseen 30 
km tunnissa. 

Joustavuutta monipuolisilla lisälaitteilla
Voit käsitellä lunta kaikilla ulkoalueillasi City Ranger 3570 -koneella ja sen laadukkailla talvilisälaitteilla.
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Vaikuttava 4x4-pyöräveto 
Yhteistyössä Bosch Rexrothin kanssa on kehitetty inno-
vatiivinen ja erittäin tehokas vetovoimansiirto-konsepti. 
Tämä parantaa huomattavasti pyöriin siirrettyä voimaa ja 
ohjaa uudelleen hydrauliöljyä ajettaessa liukkaiden koh-
tien ylitse. Kaiken kaikkiaan se antaa käyttäjälle enemmän 
vetovoimaa ja turvallisempaa toimintaa talven tehtävissä.

Korroosionestokäsittely (lisävaruste)
Antamalla peruskoneelle korroosionestokäsittelyn 
käyttöikää pidennetään ja koneen seisokkeja 
vähennetään. Käsittely antaa kyvyn puhdistaa koneen 
kuumalla vedellä ilman, että pintaa rasvataan uudestaan 
jälkikäteen. Tämä parantaa merkittävästi koneen 
kestävyyttä käytettäessä sitä kovissa talviolosuhteissa.

Tehokasta lumenpoistoa
- käyttämällä sijoitustasi ympäri vuoden

Kun talvi saapuu, tehokas City Ranger 3570 tarjoaa myös 
korkean suorituskyvyn, loistavan toiminnallisuuden ja hel-
pon käytön. Kaikkien vuodenaikojen kone huolehti kaikista 
lumenpoistotehtävistä. Turvallisesti ja tehokkaasti.

Voimakas kone talven töihin
City Ranger 3570:n alhainen painopiste yhdistettynä te-
hokkaaseen 67 hv:n moottoriin ja edistykselliseen 4WD:-
hen tarkoittaa sitä, että kone tarjoaa erinomaisen suori-
tuskyvyn liukkaissa olosuhteissa, ja että sillä on tarpeeksi 
voimaa koviin talven haasteisiin. Huolimatta 3500 kg:n 
kokonaispainosta se tarjoaa silti riittävästi hyötykuormaa 
800 litran suolan- ja hiekanlevittimelle, mikä takaa kuljetta-
jalle pitkän reitin.

Suuren suorituskyvyn talvilisälaitteet
City Ranger 3570 on täydellinen talviratkaisu suuremmil-
le urakoitsijoille ja kunnille. Korkealaatuiset lisälaitteet 
ovat erittäin tehokkaita, ja niitä voidaan käyttää alhaisella 
melutasolla, mistä on hyötyä asuinalueille. Alustalle tulevat 
tärinät vähenevät minimiin - takaavat kuljettajalle optimaa-
lisen mukavuuden.

Korkealaatuinen maalaus
Pinnoitettuna C5:llä kaikki talvilisälaitteet ovat hyvin 
suojattuja talviympäristöä vastaan. Kestäen yli 1500 tuntia 
suolaruiskutus-C5-testissä pinnoite tarjoaa laadukkaita lisä-
laitteita, joissa on hyvä kestävyys taaten pitkän käyttöiän.

Käytettävissä olevat talvilisälaitteet
• Suola- ja hiekkalevitin
• Telalevitin
• Lumiaura
• Lumenlakaisuharja
• V-aura 
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- ja koe itse

Hanki tuntuma ja kokeile itse 
Innovatiiviset ominaisuudet ja aito tuotteen 
laatu ovat parhaita ensikäden kokemuksia 
- ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään ja 
pyydä tuotteen esittely.

Nilfisk Outdoorilla aloitamme aina kuuntelemalla asiakkai-
tamme. Kun olemme saaneet tietää kaikki heidän tarpeen-
sa, halunsa ja huolenaiheet, suunnittelemme ja tuotamme 
monitoimikoneita, joissa yhdistelemme innovaatiota, laatua 
ja suorituskykyä saadaksemme aikaan todellisia tuloksia.

Käytä Nilfisk Ranger -laitteistoasi alustana ulkotilojen teh-
tävissä ja saat käyttöösi omia lisälaitteita, jotka optimoivat 
tuottavuuttasi, kustannuksia ja tuloksia. Olipa kysymykses-
sä imulakaisu, katujen pesu, rikkakasvien torjunta, viheriön 
hoito tai lumenpoisto, Nilfisk Ranger -laitteet voivat tehdä 
sen kaiken, mikä tekee niistä vankan investoinnin.

Suunnittelemme tuotteemme olemaan sekä luotettavia 
että vahvoja. Ja me jatkamme tätä vaatimusta luotettavuu-
desta laajassa palvelussa ja yhteistyössä asiakkaidemme 
kanssa. Haluamme sinun ajattelevan meitä todellisena 
kumppanina ennen, sen aikana ja sen jälkeen, kun teet 
valintasi. Ja voit olla varma siitä, että kun luotat meihin, 
kunnioitamme ja palkitsemme sen luottamuksen.

Nilfisk Outdoor -lupaus


