Citymaster 2200
Wyjątkowa moc zamiatania

Multicar M29:
Wielofunkcyjny nośnik narzędzi
Różnorodne możliwości wykorzystania
dzięki kompaktowej konstrukcji
i doskonałej zwrotności, elastyczne
stosowanie dzięki modułowej budowie
i wymiennym narzędziom.

Trzy w jednym:
zamiatanie, czyszczenie na mokro, prace zimowe
Dodatkowo, poza funkcją profesjonalnej zamiatarki,
Citymaster 2200 ma kilka innych zastosowań. System
szybkiej wymiany narzędzi umożliwia łatwy demontaż
szczotek i przystosowanie maszyny do czyszczenia na
Najnowocześniejszy design geometrii
ramy, wytrzymałe osie, większe koła

mokro (szorowanie, spłukiwanie) lub obsługi zimowej
(odśnieżanie, posypywanie).

i doskonałe właściwości jezdne.

Nowa koncepcja zbiornika
o pojemności 2 m3

Możesz liczyć na niemiecką jakość:
wszystkie maszyny Hako są
projektowane i produkowane
w Niemczech.

Nowy Citymaster 2200 został opracowany, aby zapewnić
Oszczędność czasu: dzięki maksymalnej prędkości jazdy do

maksymalną wydajność, bezpieczeństwo i elastyczność

62km/h, Citymaster 2200 może korzystać nawet z autostrad

podczas czyszczenia miejsc publicznych. Wysokiej jakości

i dróg ekspresowych, co znacząco skraca czas podróży
z jednego miejsca pracy do drugiego.

podzespoły spełniają najwyższe standardy nowoczesnej
technologii komunalnej pod względem jakości i trwałości.
Pojazd wyposażony w dwu- lub trójszczotkowy zespół
zamiatający oraz zbiornik, którego pojemność nie ma sobie
równych w tej klasie maszyn, zapewnia niezwykle
skuteczne zamiatanie.
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Praca bezpieczna dla zdrowia
Citymaster 2200 zapewnia przestrzeń pracy
bezpieczną dla zdrowia: łatwe wsiadanie i wysiadanie
z pojazdu, wygodne i odpowiednio wyprofilowane
siedzenia oraz komfortowe podwozie, które
minimalizuje wstrząsy i wibracje.

Poznaj komfort pracy

Prostota obsługi:

Kokpit Citymastera 2200 zapewnia optymalne warunki

automatycznie za pomocą

Funkcja zamiatania uruchamiana
jednego przycisku. Dla szybkiego

do pracy. Regulowany fotel kierowcy, regulacja

i łatwego rozpoczęcia pracy!

kierownicy, duże szyby dające doskonały widok na
sprzątany obszar, widoczność dodatkowo
wspomagana kamerą, ogrzewanie i klimatyzacja
oraz system podgrzewania przedniej szyby i lusterek
(opcjonalnie). Dzięki takiemu wyposażeniu Citymaster
2200 jest doskonale przygotowany do pracy przez 365
dnia w roku.

Widok wokół
maszyny

360°

Wszystko w zasięgu wzroku
Łatwy w obsłudze: działanie zamiatarki

Nic Ci nie umknie: opcjonalne wyposażenie

kontrolowane jest za pomocą joysticka

w kamery zapewnia dodatkowe 270° do pola

oraz wielofunkcyjnych przełączników.

widzenia wokół maszyny. Dla zwiększenia

Obsługa wszystkich funkcji jedną ręką!

bezpieczeństwa na drogach i minimalizacji
ryzyka kolizji.
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Optymalnie przygotowana do długotrwałego używania:
Wysokiej jakości powłoka na częściach pojazdu
oraz odatkowa konserwacja woskiem ochronnym
zabezpieczają całą maszynę przed korozją.
Kluczowe elementy maszyny wykonane są ze stali
nierdzewnej, plastiku lub pokryte cynkiem.

Elastyczny sposób działania, doskonałe efekty!
Zarówno dwu- jak i trójszczotkowy zespół zamiatający zapewnia
elastyczność na najwyższym poziomie: szczotki mogą dosięgnąć nawet
w trudno dostępne miejsca. Opcjonalnie dostępne są dodatkowe funkcje
sterowania oraz napędy o większej mocy, zapewniające zarówno
wydajne usuwanie brudu podczas zamiatania, jak i skuteczne
usuwanie chwastów. Zakres ruchu szczotki umożliwia
wykorzystanie jej do wielu różnych zadań zamiatania.

Dla maksymalnej wydajności zamiatania:

Od zbierania zanieczyszczeń do ich utylizacji

Szerokość zamiatania do 2 600 mm

Model 2200 wyposażony jest w największy wśród

i wysokość prześwitu między maszyną

maszyn tej klasy zbiornik na zanieczyszczenia. Dzięki

a podłożem do 250 mm pozwalają
Zamiatane zanieczyszczenia są zbierane przez
szczotki i transportowane bezpośrednio do dyszy
ssawnej, gdzie zostają zassane do zbiornika. Dysza
ssąca posiada osobne kółka, które umożliwiają
poruszanie się w przód i w tył. Szczotki są dobrze

na wykonanie nawet najtrudniejszych

dużej dopuszczalnej ładowności pozwala zaoszczędzić

zadań zamiatania, takich jak

czas. Wykonanie zbiornika ze stali nierdzewnej o gładkich

np. czyszczenie wysepek ulicznych.

powierzchniach wewnętrznych zapewnia zarówno łatwe
opróżnianie jak i proste czyszczenie.

zabezpieczone na wypadek kolizji
i uszkodzeń. System obiegu
wody zapewnia
skuteczną redukcję
pylenia.

99 dB(A)

„Ciche szczotki“

6

7

Citymaster 2200
Wspaniałe rezultaty czyszczenia na mokro
Do mycia dużych powierzchni utwardzonych i z kamienia
naturalnego: głowica szorująca do Citymastera 2200.
Do użytku zamiennie z zespołem zamiatającym
i w połączeniu z dodatkowym wyposażeniem w dyszę
ssącą, szorowarka umożliwia usunięcie nawet najbardziej
uporczywych zabrudzeń z gładkich powierzchni.
Aby zapewnić kontrolę pylenia, jak również chłodzenie
podczas czyszczenia dróg i ścieżek Citymaster 2200
oferuje niezawodny system zraszania. Do użytku
zamiennie z zespołem zamiatającym. System wyposażony
jest w duży zbiornik na wodę, z szeroką gamą listw
zraszających. Zbiornik z brudną wodą może być
opróżniany do kanalizacji.

Czyste miasto - o każdej porze roku
Citymaster 2200 jest niezwykle elastyczny w kwestii zastosowań:
w lecie, gdy samo zamiatanie nie wystarcza, maszynę można
wykorzystać do czyszczenia na mokro. W sezonie zimowym
kompaktową zamiatarkę można z łatwością przekształcić w
pojazd do obsługi prac zimowych. ABS oraz opcjonalna blokada
dyferencjału zapewniają bezpieczną pracę na oblodzonych
i zaśnieżonych obszarach.
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System szybkiej zmiany narzędzi

Wyposażenie dodatkowe:

ułatwia przystosowanie pojazdu

System zraszania wodą z różnymi listwami, jak i zespół

do obsługi zadań zimowych:
łatwość zamontowania osprzętu

szorujący do mycia na mokro, szeroka gama pługów

przyspiesza pracę i umożliwia

śnieżnych oraz przednia szczotka walcowa

wykorzystanie jednej maszyny

do efektywnego usuwania śniegu, profesjonalna

przez cały rok.

posypywarka silosowa oraz system natryskiwania solanki
do walki z lodem i gołoledzią, umożliwiają elastyczne
korzystanie z maszyny przez cały rok i minimalizowanie
kosztów floty pojazdów.
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Bezpieczeństwo na najwyższym
poziomie
Myślenie o bezpieczeństwie rozpoczyna się już na etapie
tworzenia koncepcji pojazdu. Przy tworzeniu naszych
urządzeń towarzyszą nam te same wysokie standardy,
które mają zastosowanie w przemyśle samochodów
i obejmują zapewnienie bezpieczeństwa w kabinie
kierowcy oraz wyposażenie w niezawodne hamulce
tarczowe oraz ABS zintegrowany z napędem
hydrostatycznym.

Dla większego bezpieczeństwa na drodze
Zamontowane na sprężynach, wytrzymałe osie „made in
Germany“ zapewniają wysoką ładowność, przy zachowaniu
bezpieczeństwa pracy. Wzmocniona rama gwarantuje
optymalną przyczepność w każdej sytuacji i warunkach.

Bezpieczeństwo kierowcy jest
dla nas bardzo ważne. Dlatego
przeprowadzamy szczegółowe
testy bezpieczeństwa, aby
zachować najwyższe standardy
pracy w kabinie kierowcy.
Konstrukcja ramy Citymastera 2200:
wytrzymała, z wysokiej jakości materiału,
wyprodukowana w Niemczech
- to podstawa bezpieczeństwa.
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Zawsze dostępny, zawsze niezawodny
- serwis Hako
Nasi serwisanci są do dyspozycji każdego dnia, na terenie

Eksperci dla Twojego pojazdu

całego kraju. Serwis Hako to ponad 40 serwisantów

Wszystkie warsztaty Hako zatrudniają wysoko wykwalifikowanych

w całej Polsce, dostępność 24h na dobę, 7 dni

specjalistów, którzy regularnie pracują przy naszych maszynach.

w tygodniu, maksymalna dostępność części

Dzięki temu nasi Klienci mają pewność, że czas jaki maszyna musi

zamiennych, naprawy na miejscu i dojazd do klienta.

spędzić w serwisie będzie ograniczony do minimum.

Działamy szybko i profesjonalnie aby zapewnić naszym
klientom najwyższą jakość usług serwisowych.

12

13

Ci t ymaste r 220 0 w pigu ł ce

2054

Dane techniczne
Citymaster 2200 dwuszczotkowy

Dla jeszcze bardziej

Citymaster 2200 trzyszczotkowy

wydajnej pracy:
wyposażenie dodatkowe

Silnik i skrzynia biegów
Silnik

VM R754 EU6 D3 4-cylindrowy turbo diesel.

Pojemność silnika / Moc

2 970 cm³ / 80 kW (109 HP) przy 2 600 obr./min.

Maksymalny moment obrotowy

420 NM przy 1 100 obr./min.

do Citymastera 2200

1320

Praktyczne akcesoria takie jak

2251

myjka wysokociśnieniowa lub
ręczny wąż ssący oraz wiele

Charakterystyka jazdy i pracy

innych przydatnych dodatków.

Praca

Wysokociśnieniowa hydraulika dostosowująca się do obciążenia, o zmiennej wydajności; Trzy
różne tr yby pracy: ECO/Standardowy/MA X. Zmiana tr ybu pracy za pomocą jednego przycisku.
Wentylator turbiny ssącej z niezależną regulacją prędkości obrotowej; Dodatkowe funkcje
w opcjonalnym pakiecie wielofunkcyjnym.

System mocowania narzędzi

Przedni trójkąt sprzęgowy do szybkiej wymiany narzędzi, kulowy system do szybkiej zmiany
narzędzi z tyłu.

Rama, podwozie, hamulce

Stalowa rama z dwiema osiami, sprężyny z amortyzatorami, stabilizator tylnej osi, cztery punkty
mocowanie dla standardowego podnośnika, dwuobwodowy układ hamulcowy ABS, zmienna
hydrostatyczna siła hamowania, niezależny mechanizm hamulca postojowego działającego na tylną oś.

Koła i opony

Opony standardowe: 255/75 R16C
Opony szerokie: 285/65 R16C

Kabina

Dwuosobowa, komfortowa kabina, regulowana kolumna kierownicy, wygodne fotele, 3-punktowe
pasy bezpieczeństwa, sterowanie wszystkimi funkcjami zamiatania za pomocą jednej ręki,
rozpoczęcie zamiatania za pomocą jednego przycisku, pamięć przechowująca wszystkie
ustawienia parametrów roboczych.

System zamiatający

Dwie szczotki 900 mm, szerokość zamiatania
do 2 500 mm, dysza ssąca 800 mm na kółkach.

Zbiornik

V2A zbiornik ze stali nierdzewnej 2,2 m 3 , pojemność brutto 1 895 l, pojemność użytkowa 1 710 l.

Aby uzyskać więcej szczegółów
skontaktuj się z Twoim
opiekunem handlowym Hako.
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Prędkość jazdy

Napęd hydrostatyczny, napęd na tylne koła lub opcjonalnie 4x4, opcjonalna blokada dyferencjału,
różne tr yby pracy: tr yb transportowy z automatyczną kontrolą prędkości i obciążenia; tr yb pracy ze
stałą prędkością, zmiana z tr ybu jazdy do tr ybu pracy ze stałą prędkością; tr yb transportu do 62
km/h, standardowy układ kierowniczy, zmiana z tr ybu jazdy do tr ybu pracy do 25 km/h, sterowanie
wszystkich kół; tr yb pracy do 15 km/h, sterowanie wszystkich kół; tr yb cofania do 10 (25) km/h.

Szczotka do zamiatania wstępnego 900 mm,
dwie szczotki 750 mm, szerokość zamiatania
do 2 000 mm, dysza ssąca 800 mm na kółkach.

Wymiary i wartości obciążeń
1320

Długość/szerokość/wysokość*

4 900 mm / 1 300 mm / 2 054 mm

5 210 mm / 1 300 mm / 2 054 mm

Rozstaw osi / szerokość toru jazy

2 190 mm / 1 054 mm

Masa całkowita pojazdu

6 000 kg

Dopuszczalny nacisk na osie

3 200 kg / 3 200 kg

Waga pustej maszyny**

3 540 kg

3 650 kg

Ładowność***

do 2 460 kg

do 2 350 kg

2251

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i/lub udoskonaleń technicznych bez uprzedzenia w odniesieniu do kształtu i koloru maszyny.
Na ilustracjach może być pokazane wyposażenie opcjonalne.
* Szerokość: bez lusterek bocznych; Wysokość: z oponami standardowymi
** Masa pustej maszyny: standardowa maszyna bez wyposażenia opcjonalnego
*** Ładowność: wyposażenie opcjonalne może obniżyć ładowność maszyny
1055
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www.hako-uzywane.pl
www.hako-outdoor.pl
www.hako.pl

