Technologia czyszczenia · Technologia komunalna

Citymaster 1250plus
Klasyczna zamiatarka Hako z plusem!

Doskonałe wyniki zamiatania
Citymaster 1250 plus oferuje więcej niż inne maszyny
w klasie 1m3. Czy wyposażony w małe szczotki
do wąskich przejazdów, czy też w duże szczotki dające
maksimum wydajności, Citymaster 1250 plus z łatwością
radzi sobie z dużymi ilościami brudu. Jest bardzo
uniwersalny dzięki dwóm nowym funkcjom dostępnym
jako opcje: indywidualna kontrola szczotek oraz regulacja
głowicy szczotki prawej. Zbiornik jest łatwy
do czyszczenia oraz bardzo pojemny, co wydłuża
czas pracy bez przestojów.

Tak wszechstronny jak jego zadania
Sprawdzona technologia mierzy się z nowymi wyzwaniami
Czystość to profesja Citymastera

Multi-funkcjonalność

Citymaster 1250plus umożliwia szybką, cichą

Citymaster 1250plus jest opcjonalnie dostępny

i komfortową pracę. Rozbudowane funkcje zamiatania

w wersji 1250Cplus, która oferuje bogatsze wyposażenie.

w połączeniu z szorowarką to idealne rozwiązanie

Możesz skonfigurować maszynę według własnych potrzeb.

Citymaster 1250plus z szorowarką Citycleaner jest

Kontrolna pylenia: zamiatarka działa

certyfikowanym przez DEKRA urządzeniem do czyszczenia ulic

wykorzystując wodę i systemem

po wypadkach podczas, których doszło do wycieku oleju.

recyrkulacji wody, aby zapewnić
najniższą możliwą emisję drobnych
cząsteczek (certyfikat PM10).

dla każdego miasta. Kabina kierowcy zapewniająca
wysoki komfort, dzięki czemu można wygodnie
pracować nawet wiele godzin. Wytrzymała
konstrukcja zapewnia niskie koszty serwisowania,
również w długim okresie czasu.
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Prawo jazdy kategorii B.

Citymaster 1250plus

Kiedy samo zamiatanie nie wystarcza

Lider pod każdym względem: większy komfort pracy

Citycleaner ze szczotkami szorującymi to idealne

dzięki panelowi sterowania wbudowanemu

rozwiązanie do czyszczenia miejsc o wzmożonym ruchu.

w podłokietnik oraz zminimalizowanemu hałasowi

Maszyna wyposażona w to narzędzie zapewnia bardzo

wewnątrz i poza kabiną pojazdu. Nowa jednostka

wydajne, bezpyłowe szorowanie i usuwa praktycznie

zamiatająca oferuje dodatkowe opcje regulacji,

każdy rodzaj brudu. W przeciwieństwie do mycia

dzięki czemu można osiągnąć jeszcze lepsze efekty

urządzeniami wysokociśnieniowymi, jest doskonała

czyszczenia. Citymaster 1250plus oferuje różne

do stosowania na powierzchniach z delikatnymi

szerokości robocze i bogaty wybór szczotek.

łączeniami.
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Zwiększony komfort
W standardowym wyposażeniu: panel sterowania
wbudowany w podłokietnik. Komfort kierowcy
zapewniają: wygodny fotel oraz nowe, doskonale gładko
toczące się opony. Dzięki tym udogodnieniom operator
pracuje w wygodnych warunkach zarówno podczas
zamiatania, jak i w trakcie transportu maszyny.
Odświeżony pakiet izolacji akustycznej zapewnia
przyjemną pracę w cichym otoczeniu i zmniejsza
oddziaływanie pojazdu na środowisko.

Technologia zamiatania w detalach
Zrzut

Opcjonalne akcesoria

Ręczny wąż ssący

Szeroko otwierana klapa zbiornika, jak również

Przyłącze hydrantu, wąż

Zawsze gotowy do zadań

gładkie powierzchnie w jego wnętrzu, a także

do napełniania i myjka

w otoczeniu zamiatarki.

wysoki zrzut umożliwiają szybkie i łatwe usuwanie

wysokociśnieniowa.

odpadów a także wygodne czyszczenie zbiornika.

98 dB(A)

“Cicha szczotka”
Wybierz odpowiedni rozmiar szczotek w zależności

Indywidualna kontrola

Regulowana głowica

Wszystko pod 360-stopniową kontrolą

od potrzeb – dostępne są również redukujące hałas

szczotki

Opcjonalna hydrauliczna regulacja

Teraz w opcji: system

szczotek umożliwia dostosowanie

Nie przegap niczego: dostępny jako opcja system kamer

niezależnej kontroli szczotki

maszyny do różnych zadań zamiatania.

„ciche szczotki”.

zapewnia 360-stopniowy widok dookoła maszyny.
System pozwala zwiększyć bezpieczeństwo na drodze,

zwiększa wszechstronność
maszyny.
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Widok 360°

znacząco ogranicza ryzyko kolizji.
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Ci t ymaste r 1250 plus w pigu ł ce

Dane techniczne
Dane techniczne Citymaster 1250plus
Silnik i skrzynia biegów
Silnik

•
•
•
•

 hłodzony wodą, 4-cylindrowy silnik YANMAR, diesel, o pojemności 2 119 cm 3
c
m oc 33 kW przy 2 600 obr. (ECE R24)
p ojemność zbiornika paliwa 60l
e misja spalin zgodna z 97/68/EC Stage IIIA

Dopuszczenie do
ruchu

• p ojazd wolnobieżny

Napęd

• n apęd hydrostatyczny (HST) i napęd na wszystkie koła podczas pracy

Napęd akcesoriów

•d
 wuobwodowa, wysokociśnieniowa hydraulika 195bar
• r egulowany obwód 1: od 0 do 22 l/min
• s tał y obwód 2 - 46 l/min

Charakterystyka jezdna i pracy

Profesjonlana zamiatarka
– do wszechstronnego zastosowania
Dbanie o tereny zieleni

Obsługa zimowa

Jeśli nie wykorzystujesz swojego Citymastera

Citymaster 1250plus oferuje szeroki wachlarz

1250plus w pełni jako zamiatarki w okresie letnim,

zastosowań zimowych. Od zwalczania gołoledzi,

możesz wykorzystać tę maszynę jako bardzo

poprzez posypywanie i zraszanie solanką

efektywną kosiarkę. Zapewnia ona cichą i wydajną

powierzchni odśnieżonych dzięki szczotce walcowej

pracę. W ofercie dostępne są także kosiarki bijakowe.

lub za pomocą pługów.

Prędkość

• t ransport - 0-30 km/h
• p raca - 0-16 km/h

Rama i sterowanie

• s talowa, przegubowa, 4-kołowa rama

System hamulcowy

•w
 ielokanałowy system bezpiecznego hamowania z hydrostatycznymi hamulcami
• d odatkowy roboczy hamulec hydrauliczny
• m echaniczny hamulec postojowy

Opony

•2
 15/65 R15 opony drogowe
• 2 6,00 x 12,00 – 12 opony trawnikowe

Kabina

•
•
•
•

Wyposażenie
zamiatające

•2
 -szczotkowa zamiatarka, 720 mm lub 900 mm. Opcjonalnie: komfortowa zamiatarka z indywidualną
regulacją szczotek oraz regulacją głowicy szczotki prawej.
• d ysza ssąca 540 mm
• szerokość robocza od 1 900 mm do 2 250 mm
• n ominalna pojemność użytkowa zbiornika 1 000 l, użytkowa pojemnośc zbiornika (DIN EN 15429) 785 l.

k abina z pojedynczym siedziskiem i szerokim wyborem foteli
r egulowana kolumna kierownicza
opcjonalna klimatyzacja
d rzwi oprawione ramami z przesuwnymi szybami

Wartości ładunkowe
Masa całkowita
pojazdu

2 600 kg

Dopuszczalne
obciążenie osi

1 500 / 1 600 kg (przód/tył)

Ładowność

1 115 kg ( jednostka bazowa) – 620 kg (zamiatarka)

Wymiary
Wys./szer./dł.

jednostka bazowa: 1 999 mm x 1 200 mm x 3 255 mm
zamiatarka: 1 999 mm x 1 200 mm x 3 969 mm

Rozstaw osi

1 430 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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