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Nilfisk lancerer innovativt produkt på Have & Landskab 2017 
 

På Have & Landskab 2017 messen præsenterer Nilfisk en stor nyhed - Nilfisk City Ranger 3070. Denne 
multifunktionsmaskine blev vist for første gang på Demopark messen i Tyskland tidligere på sommeren.  
City Ranger 3070 har en imponerende innovativ approach og sætter nye standarder i branchen. Kombinationen af 
360 graders panorama-udsyn fra førerhuset, stor manøvredygtighed med centerknækstyring, en venderadius på 
kun 825 mm samt en kraftfuld og stadig meget kompakt maskine - er uden sammenligning i maskinklassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unikt Quick-shift system 
City Ranger 3070 er udstyret med en videreudvikling af det unikke såkaldte Quick-shift system, der er kendt fra City 
Ranger 2250. Med dette systemet kan af- og påmontering af redskaberne foretages på under 1-2 min. Desuden 
giver det mulighed for at bruge maskinen til flere opgaver på samme dag. Unikt for denne størrelse maskine. 
 
Lavt støjniveau 
Et nyt patentanmeldt motorkølingskoncept reducerer såvel støjniveau, støj-emissionen og forøger kølekapaciteten. 
Resultatet har været en dobbeltkølende effekt på motoren, der auto-reguleres af den store turbine og samtidigt 
minimerer risikoen for tilstopning af kølerne under græs- eller fejeopgaver. Brugeren får en god støjsvag oplevelse 
på kun 69 dB(A) og en god performance i varme forhold opnås. 
 
Lavt brændstofforbrug 
Ud over at være støjsvag, er City Ranger 3070 meget let og har en ECO funktion, der bidrager til et reduceret 
brændstof-forbrug. Det gør den ideel til bycentre og de mere skrøbelige grønne områder. Samtidigt sikrer det en 
god miljøbevidsthed - med andre ord, "A Green Thinking Machine". 
 
Førerkomfort i fokus - afgørende brugervenlighed 
Gennem hele udviklingsprocessen, har operatøren været en af de vigtigste fokuspunkter, som har resulteret i et 
godt arbejdsmiljø. Støjniveauet inde i kabinen er kun 69 dB(A), hvilket sætter helt nye standarder for førerkomfort i 
denne maskinklasse. Operatøren har standard A/C, som giver et behageligt arbejdsklima uanset vejrforholdene. 
Sammen med et luftaffjedret komfortsæde og et justerbart armlæn kan operatøren sidde i en behagelig, afslappet 
og ergonomisk korrekt position igennem HELE arbejdsdagen. Al styring og kontrol er integreret i armlænet. 
Maskinen forsyner desuden operatøren med et afkølet handskerum, der sørger for at holde mad og drikke køligt i 
løbet af en lang dag. 
 
City Ranger 3070 er designet til at være enkel at betjene med en høj effektivitet og ydeevne. Tryk på en knap for at 
starte. Herefter er alt operatøren skal gøre, blot at fokusere på at styre maskinen og lad udstyret gøre arbejdet. Der 
kommer tilpassede kvalitetsredskaber til maskinen. Kort sagt, en innovativ maskine der giver fordele for både 
kunden og operatøren i forhold til komfort, effektivitet, sikkerhed og ikke mindst i et investeringsmæssigt perspektiv. 
 
Besøg Nilfisk på stand A15 på Have & Landskab 2017 og få en grundig introduktion af den nye City Ranger 3070. 
 
Om Nilfisk 
Nilfisk er en af verdens førende producenter af professionelt rengøringsudstyr. Med globalt hovedkontor i Danmark, har vi 
udviklet professionelt rengøringsudstyr i mere end 110 år. Vi producerer i Europa, Nord- og Sydamerika samt Kina og 
produkterne anvendes over hele verden. Nilfisk har et bredt netværk af salgsselskaber i 45 lande og er repræsenteret i mere 
end 100 lande. 

 

 


