
City Ranger 2260

Výkonnost a 
všestrannost po celý rok

Uživatelsky příjemné řešení pro úkony intenzivní 
venkovní údržby - výměna příslušenství během 1 minuty!
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Máte-li na starosti venkovní údržbu, potřebujete mít 
po ruce ty nejlepší nástroje - a to nejen z hlediska 
výkonnosti. Potřebujete užitkové stroje, které tuto práci 
provedou skvěle a šetrně vůči životnímu prostředí, ale 
budou rovněž schopné provozu po maximální počet 
pracovních hodin v průběhu celého roku a každý 
den dokonale provádět celou škálu úkonů. Rovněž je 
důležité, abyste měli stroje, které zajistí nejrychlejší 
návratnost investic, protože zařízení pro venkovní údrž-

bu představují pro rozpočet značnou zátěž. 

A nakonec se musíte také co nejlépe postarat o pracov-

níky, kteří tuto údržbu provádějí, takže potřebujete stro-

je, které zajistí jejich ochranu a pomohou jim udržovat 
parky, ulice a další venkovní prostory čisté a atraktivní. 

Vše, co potřebujete, je komunální stroj City Ranger 
2260 společnosti Egholm. 

Stroj City Ranger 2260, který je vybaven výkonným 
benzínovým motorem a pohonem všech kol, se 
postará o všechny druhy úklidových prací v každém 
ročním období. Komplexní řada speciálně navrženého 
kvalitního příslušenství zajistí dokonalé výsledky po 
celý rok. Získáte maximálně všestranný a efektivní 
stroj s nejrychlejší výměnou příslušenství na světě, 
kloubovým řízením, snadnou manipulací a obsluhou při 
maximálním pohodlí operátora.

Stroj City Ranger 2260, který byl zkonstruován 
a vyroben v Dánsku, se vyznačuje kvalitním řemeslným 
zpracováním v každém detailu, přičemž zajišťuje, aby 
všechny venkovní plochy vypadaly co nejlépe, bez 
ohledu na počasí nebo roční období. 

Spolehlivý partner

Užitkový stroj s posláním





Život ve městě se točí kolem otevřených prostor, kde se 
lidé setkávají nebo jimi jen procházejí - jedná se o parky, 
chodníky, parkovací plochy a ulice. Aby bylo město v 
dnešní době atraktivní pro život a investice, městem, 
kde se chcete usadit, musí být rovněž čisté, s dobře 
udržovaným vzhledem. V zimě je odklízení sněhu a 
ledu každodenní výzvou a po zbytek roku je nutné dbát 
na úklid odpadků, odstraňování plevele a nečistot. Tak-

ovou údržbu lidé ve městech očekávají a místní orgány, 
správci zařízení a vlastníci průmyslových areálů čelí 
výzvě zajišťovat čisté atraktivní prostředí po celý rok 

- samozřejmě při dodržení rozpočtu. 

Pohon benzínovým motorem
Se strojem City Ranger 2260 je pro vás provádění 
všech úkonů v oblasti venkovního úklidu, péče o zelené 
plochy a zimní údržby snadné. Budete se moci dobře 
starat jak o své venkovní prostory, tak i o pracovníky 
pověřené konkrétními úkoly. Jelikož je stroj City Ranger 
2260 vybaven benzínovým motorem, budete rovněž 
schopni plnit požadavky na snížení oxidů dusíku ve 
městě, což bude v nadcházejících letech stále důležitě-

jší.

Prostředí, ve kterém stojí za to žít
Spolehlivá investice do atraktivního prostředí



Prostředí, ve kterém stojí za to žít
Každoroční úspora
Mluvíme-li o nadcházejících letech:
Stroj City Ranger 2260 představuje solidní investici, na 
kterou se můžete spolehnout při každodenní práci po 
mnoho let. Váš City Ranger 2260, který vyrobili poc-

tiví řemeslníci a jehož servis zajišťuje mezinárodní síť 
specialistů, je zárukou nejrychlejší návratnosti investic 
a nejnižších nákladů na údržbu, jaké si dokážete před-

stavit. Značka Egholm je zárukou nejkvalitnějšího 
řemeslného zpracování, perfektních výsledků 
úklidu a upraveného a atraktivního města pro 
všechny, kterým každodenně slouží.
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City Ranger 2260

Výkonný benzínový motor

Pohon všech kol

Malý tlak na podklad 

díky velké šířce pneumatik

Malý průměr otáčení

Kloubové řízení

City Ranger 2260 je univerzálním strojem, ale rovněž 
vykonává specializované každodenní úkony. Díky široké 
škále příslušenství získáte stroj, který dokonale splní každý 
úkol bez kompromisů v oblasti kvality, rychlosti nebo 
konečného výsledku. 

Robustní rám vozidla ve tvaru písmene A, vynález 
společnosti Egholm, umožňuje obsluze měnit příslušen-

ství bez použití nářadí. Veškeré mechanické, hydraulické a 
elektrické systémy a přívod vody se připojí jednoduchým 
otočením jediné páčky a stroj je připraven k práci. Nez-

trácíte čas v dílně - nemůže to být jednodušší.

Skvělá manévrovací schopnost, snadná manipulace
Kompaktní provedení a kloubové řízení zajišťují, že 
se stroj City Ranger 2260 může otáčet na velmi malé 
ploše. S vnitřním průměrem otáčení pouhých 1200 mm 
se může stroj City Ranger 2260 téměř obtočit kolem 
sloupů pouličního osvětlení a dalších překážek v městské 
zástavbě.

Osvědčený koncept
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Přípojný bod ve tvaru písmene A pro 
rychlou výměnu příslušenství

17 typů specializovaného příslušenství (kompletní 
seznam naleznete na našich webových stránkách)

Nízká hladina hluku a vibrací 
pro větší komfort

Kvalitní zpracování 
v každém detailu

Quick-shift
Rychloupevňovací systém 
- výměna za pouhou minutu
Díky unikátnímu rychloupe-

vňovacímu systému lze 
výměnu příslušenství provést 
za jednu minutu. Jednoduše 
zvednete pomocí stroje 
přední nástavbu, otočíte 
páčkou a všechny mechan-

ické, hydraulické a elektrické 
systémy a přívod vody jsou 
připojeny a stroj může vyrazit. 
Nemůže to být jednodušší!

Přímé přínosy pro vás:

• nízká počáteční investice
• větší počet hodin odpracovaných za 

rok = rychlý návrat investice
• pouze jeden stroj = kratší zaškolení 

operátorů
• menší prostory potřebné pro 

skladování příslušenství
1) Zahrnuje: hmotnost řidiče 75 kg a 90 % objemu palivové nádrže.

Technická specifikace Základní stroj

Délka mm 2500

Šířka mm 1068

Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS) mm 1939 / 2060

Hmotnost včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS) 1) kg 940 / 910

Užitečné zatížení kg 670 / 700

Celková hmotnost vozidla (GWA) kg 1610

Průměr otáčení - mezi obrubníky mm 3280

Průměr otáčení - vnitřní mm 1200

Motor: benzínový, Kubota WG-972-G-E4 hp/kW 33 / 24

pohon všech kol standard
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Sypač soli a písku
Sypač soli a písku má tvar trychtýře, takže sůl, písek nebo štěrk je stlačován dolů vlastní vahou. Násypkou volně prochází dokonce i vlhký materiál. 
Pracovní šířku lze v případě potřeby zvýšit až na pět metrů - vysoce efektivní při úpravě zmrzlých parkovacích ploch.

Rovná sněhová radlice
Rovná sněhová radlice zvládne až 350 mm 
vrstvu těžkého sněhu. Pracovní šířka činí 1130 
a 1300 mm v závislosti na sklonu radlice. 
Maximální sklon činí 30° a lze jej nastavit 
z pohodlí kabiny.

Zameták sněhu
Zameták sněhu je ideální, když v zimě napad-

ne první sníh. Zcela odstraní vrstvu sněhu až 
150 mm. Úhel, rychlost otáčení a směr otá-

čení lze nastavit z kabiny tak, aby byl zajištěn 
nejlepší možný výsledek. Zabudovaná podsta-

va vybavená kolečkem usnadňuje uskladnění.

Šípová sněhová radlice
Když těžký a zledovatělý sníh pokryje zem, 
potřebujete mít po ruce šípovou sněhovou 
radlici. Využívá břit ve tvaru písmene „V“, aby 
se prořezal krustami těžkého sněhu a odha-

zoval jej na obě strany. Šípová radlice snadno 
odstraní i velké nánosy sněhu.
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Když zima přinese sníh a zledovatělé povrchy, váš stroj 
City Ranger 2260 zvládne všechny výzvy. Sníh a led se 
často odstraňují ručně - nikoli však tehdy, máte-li k dispoz-

ici stroj City Ranger 2260. Je kompaktní a silný a pomůže 
vám udržovat ulice, cestičky, chodníky a parkovací plochy 
čisté a bezpečné za všech povětrnostních podmínek.

Z pohodlné a dobře chráněné kabiny má obsluha volný 
výhled a dokáže efektivně a bez námahy zvládnout všech-

ny výzvy zimní sezóny.

Dva úkony najednou
Přední nástavba může vykonávat svou činnost současně 
se sypačem soli a písku, což vám umožní provádět dva 
úkony najednou - dvakrát efektivněji.

Bezpečné manévrování i v kluzkém terénu
Bezpečná jízda po kluzkém a nerovném terénu je možná 
díky pohonu všech čtyř kol, nízkému těžišti a dlouhému 
rozvoru. Stroj City Ranger 2260 se po povrchu vždy pohy-

buje bezpečně, bez ohledu na povětrnostní podmínky.

Příslušenství pro zimní období:

• Zameták sněhu
• Sněhová fréza
• Rovná sněhová radlice
• Šípová sněhová radlice
• Sypač soli a písku

Vstupte do zimního období bez starostí

Připravený na 
to, co zima 
přinese

Sněhová fréza
Sněhová fréza dává extra sílu pro odklízení sněhu. 
Přidejte již tak výkonný City Ranger 2260 a 

můžete odstraňovat sníh metrové výšky. Speciálně 
navrženo pro těžkou práci, vhodné pro náročnější 
prostředí např. v lyžařských střediscích.
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Pěkně upravené parky a zelené plochy jsou atraktivním 
přínosem pro každého, kdo žije ve vašem městě, pracuje 
tam nebo jej poznává. Stroj City Ranger 2260 - robustní, 
silný a vybavený profesionálním příslušenstvím - je při-
praven provádět všechny potřebné úkony v oblasti péče 

o zelené plochy.

Specializované příslušenství zvýší vaši výkonnost
Díky široké škále příslušenství získáte stroj, který dokon-

ale splní každý úkol bez kompromisů v oblasti kvality, 
rychlosti nebo konečného výsledku. Díky tomu a díky 
unikátnímu rychloupevňovacímu systému vyměníte 
příslušenství za jednu minutu, a změníte tak funkci vaše-

ho stroje City Ranger 2260 bez ztráty cenného pracovního 
času.

Příslušenství na úpravu zelených ploch umožňuje provádět 
rozmanité úkony při nízkých investicích.

• Sekačky rotační, mulčovací a se sběračem 
• Sběrač trávy s externí mobilní hadicí 
(volitelné)
• Zastřihovač živých plotů
• Křovinořez na živé ploty
• Kartáč na plevel
• Cepová sekačka / vertikutátor
• Ořezávač okrajů trávníku
• Nakládací lžíce
• Vyklápěcí vozík
• Nosič nákladu

Nakládejte břemena pomocí nakládací lžíce
Nakládací lžíce s nosností 125 kg ušetří práci 
zahradníkům a správcům parků při práci s 
pískem, štěrkem, kompostem a jinými ma-

teriály.

Snadná přeprava předmětů
Nosič nákladu umožňuje přepravu menších 
předmětů v zadní části stroje.

Zelené a atraktivní

Jarní, letní a podzimní údržba zelených ploch

Vyhněte se pomalé práci v nezdravé 
pracovní pozici
Dlouhé, vysoké anebo široké živé ploty mohou 
představovat skutečnou výzvu. Práce je zdlou-

havá a pomalá, často vyžaduje nepřirozenou 
pracovní polohu. Ne však při použití nástavby 
zastřihovače živých plotů. Navrženo pro práci 
a výborné na tůje, tis a tvrdé živé ploty.



11

Dokonalé okraje trávníku
Hydraulický ořezávač účinně udržuje okraje 
trávníku bez ohledu na jejich tvar nebo podobu. 
Rohy a oblé okraje jsou perfektně oříznuty. 
Okraje trávy se nejprve ořežou a poté se upraví 
- dvě mouchy jednou ranou.

Vysoká tráva a mech nemají šanci
Cepová sekačka poseče veškerou trávu, bez 
ohledu na její výšku nebo nepoddajnost. Výmě-

na cepů za vertikální čepele přemění sekačku 
na vertikutátor, který si poradí s mechem 
a plevelem bez použití pesticidů. Příslušenství 
je různorodé a efektivní.

Trávníky s perfektním vzhledem
Pomocí sběrače trávy získají vaše trávníky 
perfektní vzhled. Vysávací hadice je umístěna 
pod strojem, aby byla zachována vynikající 
manévrovací schopnost a přístup do úzkých 
prostor. Výška vyklápění je nastavitelná až do 
1860 mm.

Rotační či mulčovací sekačka nebo sekačka se sběračem - vyberte si, co potřebujte
Rotační sekačka zajišťuje perfektní výsledky sečení po celý rok. Se sekačkou 1200 se rozhodnete, zda ji budete používat jako rotační sekačku se 
sběračem trávy nebo bez něj, či jako mulčovací sekačku (sady pro sběr a mulčování jsou k dispozici jako volitelné příslušenství). Pro sečení rozlehlejších 
ploch je rovněž k dispozici rotační sekačka 1600. Nabízí také možnost mulčování.
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Úklid venkovních 
prostor
Zametací jednotka se sacím zařízením pro stroj City Ranger 2260

Zařízení pro celoroční používání
Zametací jednotka se sacím zařízením, která je nezbytným 
pomocníkem v každém ročním období, promění váš stroj 
City Ranger 2260 ve skutečně všestranný stroj pro vy-

konávání všech úkonů. Na jaře může obsluha odstraňovat 
drobný štěrk a špínu, které zůstaly po zimě na cestičkách 
a ulicích. V létě zbavuje venkovní plochy plechovek, papírů, 
smetí apod. Na podzim se postará o spadané listí a nečis-

toty. 

Profesionální efektivita 
Zametací jednotka se sacím zařízením se uplatní všude - 
na cestách a chodnících, krajnicích, příjezdových cestách, 
venkovních a krytých parkovacích plochách a podobně. 
Tato jednotka je vybavena mobilní vysávací hadicí, vodní 
nádrží a zásobníkem pro nashromážděný odpad. K dispoz-

ici jsou dva, tři nebo čtyři kartáče.

Díky vysokému sacímu výkonu, nízké hladině emisí a hluku 
jste získali nejmodernější užitkový stroj šetrný k životnímu 
prostředí, který zajišťuje dokonalé výsledky čištění.

Vysávání prachu s jedinečným filtračním systémem
Každý kartáč má vlastní rozstřikovač vody. Nádoba na 
vodu (100 l) je připojena k zásobníku, který je vybaven 
jedinečným samočisticím rotačním filtračním systémem. 
Filtr vytváří uvnitř zásobníku jemnou vodní mlhu zajišťující 
účinné zachytávání prachu. Tím se snižuje riziko, že se 
částice prachu dostanou zpět do okolního prostředí. 

Zametací jednotka se sacím 

zařízením pro stroj City Ranger 2260 

je certifikována čtyřmi hvězdičkami 
podle nové certifikace EU pro částice 

PM10 a PM2.5.

Žádný problém v úzkých prostorách
Zametání úzkých cestiček, cyklostezek nebo jiných míst s 
omezeným prostorem není pro komunální stroj City Ranger 2260 
žádný problém. Díky své kompaktnosti a manévrovacím schopnos-

tem se snadno dostane i do nejužších prostor.

Mobilní hadice
Mobilní vysávací hadice o délce 5 metrů zajišťuje velkou mobilitu 
a vynikající sací výkon. Díky ní lze provádět úklid na schodech, 
kolem odpadkových košů a laviček v parku a jiných překážek v co 
nejkratším čase a s dobrým výsledkem. Když ji nepoužíváte, je 
diskrétně schovaná v horní části kontejneru.
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Zametací jednotka se sacím zařízením pro stroj City Ranger 2260

Zametání pod překážkami a okolo nich
S volitelným třetím nebo čtvrtým kartáčem může stroj City Ranger 2260 zametat pod překážkami - například pod lavičkami a okolo nich. Hydraulické 
boční kartáče je možné naklonit tak, aby zametaly i hluboké žlaby, nebo je lze umístit v různých výškách pro zametání obrubníků a schodů. Kartáče se 
ovládají paralelně a lze je velmi rychle nainstalovat nebo odstranit.
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Quick-shift 
Výměna příslušenství

za 1 minutu

Pohodlí pro 
operátora

Posunutí zadní stěny kabiny více dozadu 
umožnilo posunout sedadlo řidiče o 3 cm 
dál - což také přispělo k rozšíření prostoru 
pro řidiče. 
Celkově se díky těmto změnám rozšířil 
prostor řidiče o 7 cm, což zlepšilo pocit 
prostorového vnímání kabiny a pro obsluhu 
to rovněž znamená větší pohodlí.

K lepšímu ergonomickému uspořádání rovněž přispívá nový 
jízdní pedál. Umožňuje polohu chodidla a dolní končetiny v 

lepším úhlu. Funkce zpětného chodu je integrována do pohybu 
pedálu směrem dopředu - operátor musí pouze sešlápnout 
pedál doleva a teprve poté jej sešlápne směrem dolů. Pedál 
má delší zdvih, což usnadňuje plynulou regulaci rychlosti 
vpřed i vzad.

Ve společnosti Egholm věnujeme pozornost pracovnímu 
prostředí operátorů a ergonomii a vždy se snažíme o vyle-

pšení. Díky modernizaci a přechodu na benzínovou verzi 
došlo ke změně polohy sedadla a řidiče, díky čemuž bylo 
dosaženo lepšího ergonomického uspořádání. Mezi tyto 
změny patří:

Změnila se poloha sloupku řízení/volantu, 
což umožnilo jeho posunutí o 4 cm blíže 
k čelnímu sklu a rozšíření prostoru pro 
operátora.

Více než 4000 komunálních 
strojů City Ranger v provozu po 
celém světě



HC + NOx   
-96%

1515

120cm

Quick-shift  
Výměna příslušenství 

za 1 minutu

vnitřní průměr 
otáčení

Přístup do všech prostor:
Díky efektivní kloubové konstrukci má stroj 
City Ranger 2260 neuvěřitelně malý vnitřní 
průměr otáčení - pouhých 1200 mm, což 
umožňuje obsluze přístup do omezených pro-

stor a práci v blízkosti překážek. Také základní 
stroj o hmotnosti pouhých 910 kg (s konstrukcí 
ROPS) má přítlak na podklad dostatečně malý, 
aby jej bylo možné používat na choulostivých 
površích, jako jsou trávníky a chodníky.

Díky benzínovému motoru budete 
schopni dodržovat všechna ekolo-

gická omezení ve většině městských 
center. Budete splňovat všechny 
podmínky emisních norem Stage V, 
které budou v příštích letech zavede-

ny v celé Evropě.

Zaměřeno na životní prostředí

1 minuta

328 cm průměr otáčení mezi obrubníky
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Společnost Egholm A/S vyvíjí, vyrábí a prodává užitkové stroje, které udržují cesty, parky a venkovní pro-
story čisté a pěkné po celý rok. Dodáváme funkční a kvalitní stroje a příslušenství lidem, kteří každoden-
ně poctivě pracují a udržují naše města čistá a atraktivní. Komunální stroje Egholm se specializovanými 
nástavbami, které byly vyvinuty pro tyto stroje, zajišťují dokonalé výsledky, ať již se jedná o jakýkoli úkon.
Stroje Egholm, které vyrobili dánští řemeslníci, jsou v provozu ve městech a parcích po celém světě.

Užitkové stroje Egholm navrhli lidé, kteří jsou nadšenci do technologií a inovací. Nasloucháme lidem, 
kteří řídí, používají a servisují stroje Egholm, protože jsou skutečnými odborníky. Naším posláním je 
navrhovat, vyrábět a uvádět na trh užitkové stroje, které zajišťují dokonalé výsledky při reálném použití. 
Stroje Egholm jsou poctivé stroje - nejen proto, že zajišťují pohodlí, bezpečnost a vynikající konečné 
výsledky: Představují rovněž spolehlivou investici do budoucích let a zajišťují mimořádnou návratnost 
vaší investice.

Přejeme si, abyste na nás mysleli jako na svého partnera v každém ohledu. V rámci našeho partnerství s 
vámi a se sítí našich prodejců a servisních partnerů také vždy trváme na spolehlivosti, důvěře a pocti-
vosti. Při naší komunikaci a jednání jsme vždy otevření a přímí. Naše víra v tvrdou práci a neochota ke 
kompromisům nám pomáhá zajišťovat kvalitu, kterou jsme proslulí. Rovněž věříme, že se to odráží i na 
strojích, které pro vás vyrábíme.


