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Citymaster 1600
Profesjonalna zamiatarka z wielofunkcyjnym wyposażeniem roboczym!
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Citymaster 1600

Ustala nowe standardy

Zamiatarka czy nośnik narzędzi? Dwie funkcje w jednym!

„Oferuje więcej opcji,

niż którykolwiek inny pojazd

w klasie 3,5 t”

Ustalanie nowych standardów

Niezawodna realizacja wszystkich zadań 

przy pomocy maszyny, która jest zawsze 

gotowa do pracy. Wydajna, profesjonalna 

zamiatarka spełniająca indywidualne 

wymagania. Citymaster 1600 perfekcyjnie 

realizuje wszystkie postawione przed nim 

cele. Maksymalna efektywność operacyjna 

i komfort pracy są teraz dostępne w klasie 

3,5 t. Czy to podczas użytkowania jako 

kompaktowej zamiatarki czy też jako 

uniwersalnego nośnika narzędzi – 

maszyna wykorzystuje wszystkie 

wieloletnie doświadczenia Hako 

w produkcji zamiatarek, kompaktowych 

ciągników i nośników narzędzi oraz 

ciężarówek. Wystarczy skorzystać 

z naszej wiedzy eksperckiej i naszego 

doświadczenia!

Inwestycja na długie lata 

Citymaster 1600 łączy funkcje spotykane 

zazwyczaj w większych maszynach, nie 

przekraczając przy tym dopuszczalnego 

ciężaru 3,5 t. Przegubowa konstrukcja ze 

stabilizacją trasy jazdy zapewnia bardzo dobrą 

zwrotność maszyny i bezpieczny dostęp do 

wąskich przestrzeni roboczych. 

Przestronna i komfortowa kabina ułatwia 

długotrwałą pracę. Układ szybkiej zmiany 

narzędzi zapewnia niskie koszty 

eksploatacyjne, a wybór tylko tych rozwiązań, 

z których naprawdę się korzysta, skutecznie 

redukuje koszty wstępne. Dzięki mocnej 

i przyjaznej serwisowo konstrukcji Citymaster 

1600 jest ekonomiczną inwestycją 

długoterminową.

Elastyczność
Citymaster jest nie tylko zamiatarką 

z przegubowym ste rowaniem, ale też 

wielofunkcyjnym nośni kiem narzędzi. 

3,5-tonowy pojazd pracuje do brze 

na drogach oraz na tere nach zielonych 

i ścieżkach dla pieszych. 

Funkcjonalność
Operator może bez pomocy innych osób

zmienić funkcję maszyny i doczepiane

wyposażenie, bez użycia narzędzi.

Żadna inna maszyna nie potrafi tak 

szybko zmienić swojej funkcjonalności, 

oszczędzając na czasie pracy.

Komfort
Całkowicie amortyzowane podwozie 

oraz przestronna kabina to zalety zarówno 

dla kierowcy, jak i dla pojazdu. Operator ma 

wszystko pod kontrolą dzięki zintegrowanej 

tablicy sterowniczej, a centralny wyświetlacz 

i panoramiczna widoczność pozwalają na idealne 

kontrolowanie obszaru pracy i jej parametrów.

Efektywność
Przy dopuszczalnym ciężarze 3,5 t 

pojazd może być wykorzystywany na 

ścieżkach dla pieszych i prowadzony 

przez kierowcę z prawem jazdy kategorii B. 

Niska emisja hałasu umożliwia stosowanie 

w miejscach wymagających ciszy.



!

1 2

4 5

Dostęp do praktycznie wszystkich przestrzeni, 

również dla kierowcy z prawem jazdy kategorii B 

Zawieszone elastycznie podwozie

dostosowane do ergonomicznej kabiny

Citymaster 1600

Więcej komfortu dla kierowcyElastyczne wykorzystanie

Zamiatarka przyjazna dla środowiska

Citymaster 1600 cechuje niskie zużycie 

paliwa i niska emisja spalin. Silnik 

z filtrem sadzy i nowoczesna technologia 

zamiatania umożliwiają stosowanie 

maszyny nie tylko na terenach miejskich, 

ale także w cichych osiedlach – 

również wcześnie rano i późno wieczorem. 

Wysoka wydajność zamiatania ze 

zbiornikiem klasy 1,4 m3, możliwość 

używania na ścieżkach dla pieszych 

oraz prowadzenie pojazdu przez 

operatorów z prawem jazdy kategorii B 

sprawiają, że Citymaster 1600 może 

pracować bez ograniczeń.

Wszechstronny nośnik narzędzi

Podczas użytkowania maszyny jako 

zamiatarki, czy też jako 

pełnofunkcjonalnego nośnika narzędzi, 

maszyna nie posiada praktycznie 

żadnych ograniczeń. Stabilne kierunkowo 

sterowanie przegubowe, napęd na 

wszystkie koła oraz mocny i wyjątkowo 

sprawny napęd doczepianych narzędzi, 

zapewniają wspaniałe właściwości 

użytkowania na drogach i poza nimi. 

Szeroki wachlarz szybko dołączanych 

narzędzi umożliwia elastyczną 

i ekonomiczną pracę.

Miejsce pracy

Udoskonalone wnętrze, powiększone na 

szerokość i długość, zwiększa komfort 

operatora. Siedzenie zawieszone na 

amortyzatorach gazowych jest idealnie 

dostosowane do podwozia i ma szereg 

opcji regulacji dla zapewnienia wygody 

podczas pracy. 

Zintegrowany z siedzeniem podłokietnik 

z elementami sterowniczymi i regulowana 

kolumna kierownicy pozwalają na 

indywidualne dostosowanie stanowiska. 

Jednoprzyciskowa kontrola centralnego 

wyświetlacza ułatwia jego obsługę. Bardzo 

dobra widoczność i systemy wspomagające 

zapewniają kontrolę obszaru wokół pojazdu, 

co poprawia efektywność i bezpieczeństwo 

pracy. Opcjonalna klimatyzacja gwarantuje 

komfort w czasie upalnych dni.

Podwozie

Wyrafinowana konstrukcja Citymaster 

1600 spełnia kilka funkcji jednocześnie. 

Osie zawieszone na sprężynach 

śrubowych i stabilizator kierunku zainstalo-

wany na części tylnej umożliwiają stabilne 

prowadzenie, także przy pełnym obcią-

żeniu i przy pokonywaniu krawężników. 

Bezobsługowe połączenie przegubowe 

i systemy łożysk przekazują ruch obcią-

żenia części tylnej na przód pojazdu, 

co daje kierowcy dobre czucie w trkacie 

prowadzenia. Dodatkową zaletą na wybo-

istych drogach jest duży rozmiar kół, który 

poprawia komfort jazdy i dodatkowo 

amortyzuje drgania przenoszone 

na konstrukcję nośną. Inteligentny układ 

kierowniczy i tarczowe hamulce zapew-

niają bezpieczne hamowanie, nawet przy 

największych prędkościach. 
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Citymaster 1600

Lepsze planowaniePoprawa wydajności dzięki skróceniu 
czasu wymiany narzędzi

Natychmiastowa gotowość do pracy Więcej, niż tylko zamiatanie

Szybkie przygotowanie do pracy

Łatwy dostęp do wszystkich materiałów 

eksploatacyjnych pozwala na szybkie 

przygotowanie maszyny do pracy. 

Zabezpieczenie przed przepełnieniem 

w układach wody świeżej i recyrkulacyjnej 

znacznie skraca i ułatwia rutynowe prace 

poranne, wykonywane przed wyjazdem. 

Po dojechaniu do miejsca docelowego, 

jednym przyciskiem przestawia się maszynę 

na tryb roboczy. Inteligentny napęd 

hydrauliczny w trybie przejazdowym, jak 

również hydraulika napędu w trybie roboczym, 

zapewniają moc dokładnie taką, jaka jest 

potrzebna do wykonania danej czynności. 

Wszystko to dla zmniejszenia zużycia paliwa 

i mniejszego zanieczyszczenia środowiska.

Układ szybkiej zmiany narzędzi

Niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, żaden 

inny pojazd w tej klasie nie może się szybciej 

przestawić na jazdę po drodze, niż Citymaster 1600. 

Zarówno kierowca, jak i mechanik w garażu, 

odnoszą korzyści ze stosowania układu szybkiej 

wymiany przy codziennej konserwacji.

Wszystkie podzespoły zamiatarki można montować 

i demontować bez użycia narzędzi, co pozwala na 

oddzielną kontrolę i czyszczenie, a nawet oddzielną 

naprawę zespołu zamiatającego i kanału ssawnego. 

Przy większych pracach można również zdjąć 

pojemnik na śmieci. Czyszczenie pojemnika jest 

efektywne, bo powierzchnie wewnętrzne są gładkie, 

a filtry siatkowe i klapy łatwe do czyszczenia. Po 

zakończeniu zamiatania można maszynę szybko 

przezbroić do innych prac. 

Łatwe planowanie pracy

Citymaster 1600 może być używany 

w mieście bez ograniczeń, na wszystkich 

powierzchniach brukowanych czy 

utwardzonych. Dzięki wysokiej sprawności 

zamiatania i dużej ładowności maszyna 

może wykonywać wszystkie prace 

przewidywane normalnie dla maszyn 

większych, od prostego sprzątania 

codziennego, do sprzątania gruntownego 

(np. po zimie). Rozwiązania Hako dla 

zarządzających flotą dają dostosowane 

do klienta raporty o pracy maszyn, 

co ułatwia kontrolę kosztów.

Praca wielosezonowa

Citymaster 1600 jest zaprojektowany 

jako  maszyna wielosezonowa, łączy zalety 

profesjonalnej zamiatarki drogowej z możli-

wościami nośnika narzędzi. Jeśli zamiatarka 

jest słabo wykorzystywana lub nie może być 

stosowana ze względu na zimę, to w prosty 

sposób przekształcamy ją w pług lub 

posypywarkę. Inną możliwością jest wykorzy-

stanie Citymastera 1600 jako uniwersalnego 

nośnika narzędzi do utrzymania terenów 

zieleni oraz zieleni na poboczach. Niezależnie 

od wyboru, pojazd jest zdolny do pracy 

w każdych warunkach pogodowych.
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Citymaster 1600

Wielofunkcyjność bez kompromisów

Usuwanie śniegu i posypywanie

Koszenie Zamiatanie Natryskiwanie i mycie Transport i elementy dołączane

Zadania specjalne
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...a jeśli zamiatanie nie wystarczy

Citymaster 1600 CityCleaner

Intensywne czyszczenie

Citmaster 1600 wyposażony w szorowarkę CityCleaner oferuje mocne 

czyszczenie na mokro przy jednoczesnej ochronie powierzchni i spoiw 

łączących nawierzchnie. Można go używać na asfalcie, betonie oraz na 

powierzchniach z powłoką, np. w wielopiętrowych parkingach 

samochodowych. W pełni zintegrowany z systemem szybkiej zmiany narzędzi, 

działając w połączeniu ze standardowym zbiornikiem, może być z powrotem 

przezbrojony w zamiatarkę w bardzo krótkim czasie. Zastosowanie systemu 

recyrkulacji wody zapewnia długi czas pracy bez pustych przejazdów.

Usuwanie plam z oleju

Citymaster 1600 jest certyfikowaną maszyną do czyszczenia dróg po 

wypadkach, podczas których na jezdni powstały plamy oleju.  Czyszczenie 

wstępne z cyrkulacją wody, przy jednoczesnym usuwaniu cząsteczek aż do 

wielkości 25 mm oraz ponowne spłukiwanie czystą wodą, w połączeniu ze 

specjalnymi środkami czystości przywraca bezpieczeństwo na drodze – już 

po jednym przejeździe maszyny. Olej jest zbierany do uniwersalnego zbiornika 

z wodą.

Szybka, zwrotna i bardzo efektywna

Całoroczna ochrona środowiska

Silnik o niskiej emisji spalin oraz niewielkim spalaniu, z filtrem cząstek stałych, chroni 

środowisko i oszczędza paliwo. Citymaster 1600 zapewnia cichą pracę, dlatego można 

nim sprzątać w miejscach wrażliwych na hałas, o każdej porze dnia, a także w nocy. 

Układ wiązania wykorzystuje natrysk świeżej wody na szczotki oraz do kanału 

ssawnego co gwarantuje możliwie najmniejszą emisję pyłów (testowane i atestowane 

przez Eunited-PM10).

System ssący i pojemny zbiornik

Wydajny system ssący z oszczędzającym energię wentylatorem zapewniają znakomite 

rezultaty zamiatania. Opatentowany system recyrkulacji wody zapewnia doskonałe 

wiązanie pyłu podczas zamiatania. Efektywny system separacji gwarantuje optymalne 

wypełnienie zbiornika.

System zamiatania

Dostępne są systemy dwu- lub trzyszczotkowe z możliwością późniejszej 

zmiany. System dwuszczotkowy jest idealny do użycia na małych powierzchniach, daje 

możliwość zamiatania w trudno dostępnych narożnikach w trybie wstecznym. System 

trzyszczotkowy składa się ze szczotek standardowych i dodatkowej, osobno sterowanej 

szczotki namiatającej.

Zastosowania komunalne

Profesjonalna maszyna
do każdego rodzaju zamiatania
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Zastosowania komunalne

Ekspert do pielęgnacji zieleni Mocna maszyna do usuwania 
śniegu i gołoledzi

Zmienne wykorzystywanie, wspaniała wydajność powierzchniowa

Koszenie i zbieranie w kombinacji z uniwersalnym pojemnikiem 

Uniwersalny pojemnik zamiatarki Citymaster 1600 może być wykorzystany także 

przy pracy na trawnikach. Łącznie z centralnym układem odsysania możliwa 

jest pielęgnacja zieleni na poboczach, bez zatrzymywania ruchu drogowego, 

a praca może być wykonywana po obydwu stronach maszyny. Układ odsysania 

jest cichszy i bardziej wydajny od konwencjonalnych układów turbinowych, 

jest przy tym praktycznie niepodatny na zużycie i łatwy do czyszczenia. 

Odsysanie kompresuje ściętą trawę, co pozwala na efektywne wykorzystanie 

pojemnika. W przypadkach, gdy ścięta trawa może pozostawać na trawniku 

kompaktowa kosiarka tnie i ściółkuje trawę z tyłu maszyny.

Pielęgnacja dużych terenów, wymagających zwiększonego nakładu pracy

Citymaster 1600 może być wykorzystany także do pracy na dużych terenach. 

Do koszenia w parkach lub na boiskach dostępne do użycia są kosiarka rotacyjna 

z wyrzutem trawy z tyłu lub kosiarka ze ściółkowaniem. Duża wydajność 

powierzchniowa i duża prędkość przejazdu umożliwiają stosowanie maszyny 

w bardziej odległych miejscach pracy. Dostępne są także różne kosiarki bijakowe, 

maszyny do ścinania i rozdrabniania krzewów - szczególnie przydatne do miejsc 

rzadko pielęgnowanych.

Odśnieżanie 

Citymaster 1600 może być wyposażony w akcesoria do usuwania śniegu. Szeroki wachlarz 

dobrze dobranych pługów odśnieżających, uniwersalne zamiatarki czołowe lub zamiatarki 

wirnikowe. Maszyna ma szczególnie dużą moc, co umożliwia jej elastyczną adaptację 

do wszelkich warunków pogodowych i różnych ilości śniegu. Co więcej, do usuwania 

bardzo dużych ilości śniegu dostępne są dmuchawy odśnieżające.

Zwalczanie gołoledzi 

Citymaster 1600 może być adaptowany do indywidualnych 

wymagań posypywania (posypywarka tylna lub  posypy-

warka silosowa montowana u góry). 

Posypywanie piaskiem, żwirem, granulatem 

lub solą z wyborem pomiędzy posypywarką bębnową, 

do stosowania na ścieżkach, czy posypywarką 

uniwersalną do wykorzystania na parkingach. 

Dodatkowo, dla zadań specjalnych, możliwy 

jest montaż układu natryskiwania solanki.
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Citymaster 1600

Uniwersalny nośnik narzędzi

Jedna maszyna bazowa, wiele opcji!

200

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i/ lub udoskonaleń technicznych bez uprzedzenia
w odniesieniu do kształ tu i koloru maszyny. Na ilustracjach może być pokazane wyposażenie opcjonalne. 

Podstawy wielofunkcyjności

Główną cechą charakterystyczną nośnika narzędzi jest

wszechstronność zastosowań. Układ szybkiej zmiany

akcesoriów umożliwia ich zmianę jednemu człowiekowi, 

jest przy tym w pełni kompatybilny ze starszymi 

akcesoriami roboczymi.

Akcesoria tylne są montowane przy pomocy ramy

montażowej, łatwo zdejmowanej z zastosowaniem 

wózka. Tylna rama montażowa umożliwia dołączenie 

dalszych akcesoriów i dyszla holowniczego.

Stale załączony napęd na wszystkie koła przy 

przejazdach oraz dwa automatycznie przełączane, 

uzależnione od obciążenia, poziomy sterowania dla 

zapewnienia optymalnej siły pociągowej. Maksymalna 

siła i regulacja obciążenia osi w trybie roboczym jest 

dodatkowym atutem. Termostatycznie kontrolowany 

silnik i chłodzenie hydrauliki – opcjonalnie z przechylną 

dmuchawą - redukują poziom hałasu i gwarantują  

bezpieczną pracę przy dowolnej temperaturze otoczenia. 

Układ hydrauliczny reaguje na obciążenie i daje tylko 

tyle mocy, ile jest potrzebne do efektywnej pracy. 

Wszystko dla minimalizacji zużycia paliwa i emisji spalin. 

Dane techniczne, maszyna bazowa Citymaster 1600

Silnik i przekładnia

Silnik spalinowy • Chłodzony wodą 4-cylindrowy diesel VW o pojemności 1 968 cm3

• Doładowanie gazami wydechowymi, chłodzenie powietrza doładowania, moc 55 kW przy 2 700 obr./min.
• Bezpośredni wtrysk paliwa ze wspólnej szyny, zbiornik paliwa 50-litrowy
• Zanieczyszczenia poniżej granic dopuszczalnych wg normy europejskiej 97/68/EU Etap IIIb

Zatwierdzenie • Zatwierdzenie EU maszyny bazowej jako ciągnika

Napęd • Oszczędzający energię napęd hydrostatyczny na wszystkie koła
• Napęd z automatyczną regulacją od obciążenia, w trybie przejazdowym, 2-biegowa skrzynia autmat.
• 3 rodzaje pracy w trybie roboczym o ustalonych obrotach (1 600 obr./min. [ECO] – 2 000 obr./min. [Stan-
dard] – 2 400 obr./min. [MAX])

Hydraulika • Hydraulika wysokociśnieniowa, reagująca na obciążenie, zmienny rozdział mocy dla napędów
• Obwód 1 (przód): 255 bar
• Obwód 2 (tył): 21-28 l/min przy 195 bar
• 2 obwody hydrauliczne sterujące z przodu, dodatkowo 1 obwód z tyłu

Charakterystyka jazdy i pracy

Prędkość • Prędkość jazdy, napęd samochodowy 0-40 km/h
• Tryb roboczy, napęd hydrostatyczny 0-24 km/h
• Cofanie 0-12 km/h

Podwozie i układ
kierowniczy

• Podwozie przegubowe, rurowe, 4-kołowe, sterowanie hydrauliczne, kąt skrętu 45o

• Mocne złącze przegubowe z bezobsługowymi łożyskami pokrytymi PTFE
• Wahacze podłużne, amortyzacja osi przedniej i tylnej, sprężyny śrubowe i amortyzatory hydrauliczne
• Stabilizator na tylnej osi

Hamulce • Hamowanie hydrostatyczne
• Dodatkowo sterowany pedałem, hydrauliczny hamulec tarczowy na osi przedniej
• Sterowany elektrycznie, wielotarczowy hamulec postojowy

Opony • 215/70 R15C (M+S, wąskie, drogowe, zewnętrzna szerokość pojazdu 1 200 mm)
• 225/70 R15C (M+S, wąskie, drogowe, standard)
• 255/65 R16C (M+S, uniwersalne, par. 35 StVO)
• 320/55-15 (trawnikowe)

Kabina • Jednosiedzeniowa, komfortowa, panel sterowania w podłokietniku
• Centralny wyświetlacz pokazujący funkcje robocze, regulowana kolumna kierownicy
• Ogrzewanie gorącą wodą, w opcji klimatyzacja
• Drzwi ramowe z przesuwnymi szybami
• Składane lusterka zewnętrzne, regulowane od wewnątrz

Obciążenia

Ciężar własny 1 990 kg (nośnika narzędzi), 2 490 kg (zamiatarka)

Ciężar całkowity Do 3 500 kg, dopuszczalne obciążenia osi 1 700/2 400 kg (przód/tył)

Wymiary

Wys./Szer./Dł. Maszyna bazowa 1 970 mm (kabina) x 1 210 mm x 3 829 mm (opony standardowe, bez drążka holowniczego)
Zamiatarka: 1 970 x 1 248 x 4 510/5 170 mm (opony standardowe, zespół dwuszczotkowy/trzyszczotkowy)

Rozstaw osi 1 600 mm

Rozstaw kół 975/1 005/1 055 mm

Promień skrętu, 
wewnętrzny

1 370 mm

1210 – 1375975 – 1055
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