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Citymaster 600
Wielofunkcyjny pojazd i zamiatarka - bez kompromisów!

Citymaster 600 – profesjonalna i ekonomiczna praca

Koncepcja pojazdu stworzona ”przez profesjonalistów dla profesjonalistów“

Kompaktowa i uniwersalna maszyna
- mistrz w swojej klasie

Mała przestrzeń pełna wielkich zalet
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“Większa
w ydajność

2

pracy, mniej
pustych przejazdów.“

“Szybka w ymiana
osprzętu przy

Szybki transport

Wielofunkcyjność

Maszyna jest przystosowana

Uniwersalny aluminiowy

do ruchu drogowego, umożliwiając

zbiornik może być

przejazdy na krótkich dystansach.

wykorzystywany przy opcji

Może być również transportowana

zamiatania, koszenia, a także

na przyczepie.

jako zbiornik wody.

3
Zwiększona elastyczność
Solidna konstrukcja nośnika
narzędzi oraz szeroki wybór
akcesoriów dodatkowych
gwarantują idealne
dopasowanie do
indywidualnych potrzeb.

maksymalnej

“Mocny,

elastyczności

w ytrzymał y

pracy.“

i zwrotny dokładnie
taki, jaki
powinien
być!“

A co Citymaster 600 może zrobić dla Ciebie?
Lider w klasie pojazdów

Nowy wymiar efektywności

kompaktowych

Citymaster 600 łączy w sobie wiele funkcji,

Dla wszystkich tych, których celem jest

zachowując przy tym kompaktowe wymiary.

jak najlepsze zaspokojenie potrzeb swoich

Przestrzenna i wygodna kabina kierowcy

klientów i zapewnienie sobie długotrwałej

umożliwia wielogodzinną pracę

współpracy, opierającej się na

w komfortowych warunkach.

niezawodności i zaufaniu. Profesjonalny

Mała szerokość robocza i wyjątkowa

i wielofunkcyjny pojazd, stworzony na bazie

zwrotność pojazdu pozwalają na pracę

długoletniego doświadczenia firmy Hako

nawet w wąskich przestrzeniach.

w produkcji kompaktowych maszyn.

Uniwersalny nośnik narzędzi typu “wszystko

Citymaster 600 jest łatwy w obsłudze,

w jednym”, z systemem szybkiej wymiany

wyposażony w system szybkiej wymiany

wielu dostępnych akcesoriów, gwarantuje

osprzętu, zaprojektowany, by spełniał

najwyższą efektywność eksploatacji. Solidna

indywidualne wymagania.

i łatwa w utrzymaniu konstrukcja, wystarcza
na wiele lat niezawodnej pracy. Dodatkowo
elastyczne warunki finansowania, których
szczegóły można poznać w Dziale Obsługi
Klienta Hako. To wszystko zalety, obok
których nie można przejść obojętnie.
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Wielofunkcyjny nośnik narzędzi

Maszyna z punktu widzenia operatora
Przestrzeń
Przestrzenna kabina,
z ogrzewaniem i opcjonalną
klimatyzacją. Kilka dysz
nadmuchu ciepłego powietrza.
Włącznik dodatkowych funkcji
na konsoli dachowej.

Ergonomia

Wyjątkowa zwrotność
Kompaktowe wymiary,
stabilne prowadzenie, mały
promień skrętu gwarantują
doskonałą zwrotność, nawet

Informacja

w najwęższych

Duży wyświetlacz HD daje

przestrzeniach.

wspaniały przegląd stanu
roboczego maszyny i jej
D = 1,39 m

parametrów.
Funkcjonalność
Joystick do sterowania jedną
ręką, zintegrowany
z podłokietnikiem,
regulator przyciskowoobrotowy i wyłącznik funkcji
zapewniają kierowcy kontrolę
nad wszystkimi aspektami
pracy.

Dopasowanie
Najważniejsze funkcje podstawowe zintegrowane są w indywidualnie

Koncepcja pojazdu

Komfort obsługi

Citymaster 600 może robić wszystko i nigdy nie osiągnie

Citymaster 600 został zaprojektowany z myślą o komforcie

granic swoich możliwości. Stabilne kierunkowo podwozie

pracy operatora. Wszystkie elementy obsługi są dobrze

i sterowanie przegubowe pozwalają na manewry nawet

widoczne i znajdują się w zasięgu ręki kierowcy.

w wąskich przestrzeniach. Zintegrowana kompensacja osi

Duże szyby kabiny zapewniają doskonałą widoczność

odciążonej utrzymuje pojazd na torze jazdy nawet przy

obszaru pracy. Panel sterowania znajduje się

ciężkim załadunku, zapewniając zwrotność i elastyczność

w podłokietniku operatora, a wszystkie potrzebne

prowadzenia. Napęd na wszystkie koła

informacje przedstawione są na czytelnym wyświetlaczu.

zapewnia pełną kontrolę, a solidna konstrukcja,

Ogrzewanie i opcjonalna klimatyzacja pozwalają

zaprojektowana do profesjonalnego użytku, gwarantuje

na pracę w każdych warunkach.

długi okres eksploatacji. Podstawowy model maszyny

Wsiadanie i wysiadanie ułatwiają pełnowymiarowe

posiada wyposażenie zapewniające możliwość

drzwi po obydwu stronach.

Komfort

ustawianej konsoli, w bezpośrednim zasięgu kierowcy.
Wszystko dla bezpiecznej obsługi i dobrej widoczności.

Bezpieczeństwo

dowolnego poszerzenia funkcjonalności.

Widoczność

Prowadzenie

Wygoda

W standardzie duże szyby kabiny, oświetlenie ze

Dokładnie ustawione koła

Siedzenie sprężynowe, jak i siedzenie z amortyzacją

zintegrowanymi światłami roboczymi, w opcji kamera

o szerokich oponach umożliwiają

(w opcji), posiadają rozbudowane systemy regulacji.

cofania. To wszystko zapewnia panoramiczną

poruszanie się po nawierzchni

Panel sterujący w podłokietniku ułatwia pracę

widoczność dookoła i zwiększone bezpieczeństwo.

każdego rodzaju. W opcji

operatora.

opony chroniące nawierzchnię
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terenu, np. trawników.
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Ci t ymaste r 6 0 0

Wielofunkcyjność bez kompromisów
1
• Kosiarka sierpowa
(koszenie, ściółkowanie,
zbieranie)
• Kosiarka bijakowa
• Nożyce do żywopłotów
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• Uniwersalny pojemnik
• Zbiornik wody
• Platforma ładunkowa

• Przyczepa

• Pług odśnieżający
(podwieszony na stałe,
podwieszony sprężynowo,
klinowy)
• Zamiatarka przednia
• Pług wirnikowy do
odśnieżania

• Posypywarka
bębnowa
• Posypywarka
uniwersalna

• Zespół zamiatający
• Zamiatarka przednia
• Drążek natryskiwania
wodą
• Szczotka do
chwastów

System szybkiej zmiany narzędzi

Przekładnia

Układ hydrauliczny i układ

Zarządzenie flotą dla jeszcze

1) Przedni trójkąt sprzęgowy

Najważniejszą zaletą nośnika narzędzi jest

Kompaktowy Citymaster 600 posiada

kierowniczy

lepszej wydajności pracy

dla łatwej i wygodnej

jego wszechstronność. Nowy system

zalety także pod względem zużycia paliwa,

Układ hydrauliczny, z dobrze

Hako oferuje dopasowane do

wymiany narzędzi.

szybkiej zmiany osprzętu oferuje cztery

obrotów, poziomów emisji gazów i hałasu,

rozmieszczonymi i łatwo dostępnymi

indywidualnych potrzeb rozwiązania

możliwości osprzętu, zaprojektowane do

zapewniając tym samym efektywne

złączkami, umożliwia wygodne

zarządzania flotą. Rejestrator pracy floty

2) Tylna rama montażowa

łatwej obsługi przez jednego operatora,

wykorzystanie.

przyłączanie narzędzi. Dwa niezależne

automatycznie generuje przejrzyste dane.

dla posypywarek, przyczep

bez użycia narzędzi. Przyłącze narzędzia

Napęd samochodowy zapewnia najniższe

obwody, uzupełnione dodatkowymi

Tworzony raport zapewnia przegląd prac

lub przeciwwagi.

odsysającego skonstruowane jest tak, by

możliwe zużycie paliwa podczas jazdy

dwoma roboczymi z przodu (z tyłu

kontraktowych maszyny. Dane można

wspierało nie tylko prace zimowe z pełnym

po drogach i optymalne osiągi w każdej

jeden obwód), zasilają narzędzia.

odczytać przy użyciu komputera

3) System montażu

czyszczeniem nawierzchni, ale także pracę

sytuacji, przy trzech trybach pracy

Wszystkie funkcje maszyny są

lub smartphona.

nadwozia z tyłu

kosiarki przy zbieraniu trawy czy funkcję

(ECO, standard, MAX). W trybie ECO do

obsługiwane jedną ręką na panelu

dla łatwej wymiany

odpylania przy zamiataniu. Tylne

zasilania pracy narzędzi wykorzystuje się

umiejscowionym w podłokietniku.

doczepianych narzędzi

narzędzia montowane są na ramie szybkiej

85% mocy - wystarczająco

Funkcje złożone, takie jak obsługa

przy użyciu wózka.

zmiany i mogą być zdemontowane

dla większości prac pielęgnacyjnych.

narzędzi zamiatania, sterowane są za

przy pomocy wózka. Rama montażowa

Pozostałe tryby zapewniają rezerwę mocy

pomocą jednego przycisku - praca jest

z tyłu umożliwia dołączenia dodatkowych

nawet przy najtrudniejszych pracach.

bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.

akcesoriów.
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Ci t ymaste r 6 0 0

Ci t ymaste r 6 0 0

Utrzymanie ogrodów i terenów zieleni

Prace zimowe

Obsługa wszystkich prac zimowych

Wszechstronność zastosowania

Citymaster 600 jest w pełni przygotowany do wszystkich prac zimowych.
Szeroki wachlarz osprzętu zimowego zapewnia gotowość do pracy w każdych

Koszenie

Koszenie ze zbieraniem trawy

warunkach. Kompaktowe wymiary i ładowność do 400 kg piasku lub soli gwarantują

Przy użyciu Citymaster 600 utrzymanie

Uniwersalny zbiornik w maszynie

długie okresy pracy bez przestojów.

terenów zieleni staje się łatwiejsze.

Citymaster 600 może być wykorzystywany

Wielofunkcyjna maszyna wykonuje

także przy koszeniu trawników. Centralny

różnorodne prace z wykorzystaniem kilku

system odsysania umożliwia pracę

System montażu z przodu

typów kosiarek i zbieraczy trawy.

w pobliżu krawędzi, po obydwu stronach

Kompletny zestaw narzędzi

Zapewnia to najwyższą efektywność prac

maszyny. Układ odsysający jest cichszy

do niezawodnego usuwania

pielęgnacyjnych w ogrodach i na terenach

i zarazem bardziej efektywny, niż układ

śniegu: zamiatarka, pług

zieleni. Kosiarka sierpowa o szerokości

klasyczny, a przy tym zasadniczo nie ulega

śnieżny lub pług wirnikowy.

1,22 m może być wykorzystywana z opcją

zniszczeniu. Krótka, prosta droga

wyrzutu trawy do tyłu, ściółkowania lub

przepływu zasysanego materiału eliminuje

Czyszczenie oblodzonych

ze zbieraczem trawy. Dla pielęgnacji

ryzyko zatkania. Pojemność zbiornika jest

powierzchni

większych terenów dostępna jest kosiarka

w pełni wykorzystana - mniej przestojów

Uniwersalna posypywarka

sierpowa o szerokości 1,3 m.

w pracy oznacza większą wydajność.

lub układ natryskiwania solanki

Wysoki zrzut zawartości umożliwia

do usuwania gołoledzi.

składowanie odpadów w kilku warstwach,
a także zrzut do kontenerów o wysokości
1,3 m.
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Profesjonalna zamiatarka

Dane techniczne
1090
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Dane techniczne, Citymaster 600 wersja podstawowa
Silnik i przekładnia

Wydajność zamiatania kompaktowej maszyny
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Silnik

•
•
•
•

Chłodzony wodą 3-cylindrowy diesel YANMAR o pojemności 1 642 cm 3
Moc 27,1 kW przy 3 000 obr./min., obroty zredukowane do 24,2 kW przy 2 600 obr./min.
Bezpośredni wtr ysk paliwa, 40-litrowy zbiornik paliwa
Emisja spalin poniżej dopuszczalnych norm, wg standardu europejskiego 97 / 68 / EG Stage IIIa

Zatwierdzenie

• Zatwierdzenie EU maszyny bazowej jako ciągnika

Napęd

• Napęd hydrostatyczny na wszystkie koła
• Sterowanie napędem z automatyczną regulację od obciążenia, w tr ybie przejazdowym
• 3 rodzaje pracy o ustalonych obrotach (ECO-Standard-MA X), w tr ybie roboczym

Hydraulika

•
•
•
•

Dwuobwodowa hydraulika wysokociśnieniowa, 195 bar
Obwód 1: 27–37 l/min
Obwód 2: 21–29 l/min
2 obwody hydrauliczne sterujące, dodatkowo jeden powrotny z przodu

Charakterystyka jazdy i pracy
Prędkość

• Prędkość jazdy: napęd samochodowy 0 –25 km/h
• Tr yb roboczy: napęd hydrostatyczny 0 –25 km/h
• Cofanie 0 –12 km/h

Doskonałe wyniki zamiatania

Wyposażenie przyjazne dla

Biorąc pod uwagę kompaktowe wymiary,

środowiska

Podwozie i układ
kierowniczy

• Podwozie przegubowe, 4-kołowe, sterowanie hydrauliczne, kąt skrętu 53°
• Zintegrowana oś pł ywająca, amortyzowana, z kompensacją dla optymalnego pokonywania wzniesień

Citymaster 600 to maszyna o wydajności

Duża wydajność pracy jest zauważalna na

Hamulce

najwyższej klasy. Zintegrowana

każdym kroku. Wykorzystanie trybu ECO

• Hamowanie hydrostatyczne
• Mechaniczny hamulec postojowy

profesjonalna zamiatarka, z dużymi

zapewnia zmniejszenie zużycia paliwa

Opony

• 23 x 8,50 – 12 (standardowe)
• 23 x 10,50 – 12 (trawnikowe)

dopasowywanymi szczotkami i mocnym

i poziomu hałasu.

Kabina

systemem odsysania, umożliwia efektywne

Nowoczesny układ wodny pozwala na

czyszczenie dużych powierzchni.

doskonałe wiązanie brudu i czystość

•
•
•
•
•

Uniwersalny zbiornik o pojemności 600 l

wydmuchiwanego powietrza.

i ładowności do 500 kg zapewnia długą

Doprowadzenie czystej wody do szczotek

pracę bez zbędnych przestojów. Solidna

i kanału ssącego, jak również ciągła

konstrukcja maszyny jest dodatkowo

cyrkulacja wody, gwarantują dokładne

wyposażona w szereg elementów

usuwanie brudu i pyłu. Wydmuchiwane

zabezpieczających przed uszkodzeniem.

powietrze przechodzi przez izolowaną

System szybkiej wymiany narzędzi

akustycznie klapę pojemnika, chroniąc

i trójnożny stojak, umożliwiają łatwą

przestrzeń dookoła przed nadmiernym

zmianę osprzętu i zbiornika, bez pomocy

hałasem. Możliwości czyszczenia dróg

dodatkowych osób. Wysoki zrzut śmieci

i ścieżek są dodatkowo wzbogacone

i łatwe czyszczenie zbiornika po pracy

o takie akcesoria, jak ręczny wąż ssawny

oszczędzają zarówno czas, jak i pieniądze.

i myjka wysokociśnieniowa.

Komfortowa kabina z wygodnym siedzeniem kierowcy, panel sterowania w podłokietniku
Centralny wyświetlacz pokazujący funkcje robocze, regulowana kolumna kierownicy
Ogrzewanie, w opcji klimatyzacja
Drzwi ramowe z przesuwnymi szybami
Regulowane z kabiny lusterka boczne

Obciążenia
Ciężar własny

1 350 kg (nośnik narzędzi), 1 700 kg (zamiatarka)

Dop. ciężar całkowity

do 2 200 kg, dopuszczalne obciążenia osi 1 200/1 500 kg (przód/tył)

Wymiary
Wys./Szer./Dł.

Maszyna bazowa: 1 969 mm (kabina) x 1 090 mm (kabina) /1 075 mm (opony standardowe) x 3 126 mm

Rozstaw osi

1 270 mm

Rozstaw kół

866/926 mm

Wewnętrzny promień
skrętu

700 mm

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.
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www.hako-uzywane.pl
www.hako-outdoor.pl
www.hako.pl

