
Citymaster 400
Potęga mocy w małej maszynie
Wie lozadaniowy nośnik nar zędz i  oraz zamiatarka

Technologia komunalna 
Technologia czyszczenia



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.

Citymaster 400 - dane techniczne

Silnik Benzyna, 24,2 kW

Napęd Hydrostat 4x4 / 0-25 km/h

Podwozie
Przegubowa konstrukcja, w pełni 
amortyzowane zawieszenie

Punkty mocowania
System szybkiej wymiany 
osprzętu / 3

Układ hydrauliczny (obwody robocze) 2n / 48 l/min / 150 bar

Wymiary (pojazd bazowy) 2660 x 1137 x 1990 mm

Waga (pojazd bazowy) 1850 kg/665 kg (ładowność)

Szerokość robocza zamiatarki /
Pojemność zbiornika na odpady

1 550 mm /
450 litrów

Prawo jazdy Kat. B, EC - standard

Dzięki systemowi szybkiej wymiany osprzętu Citymaster 400 sprawnie 

dostosuje się do każdego zadania, bez względu na porę roku.

Mały i komfortowy
Źdźbło trawy, liść, płatek śniegu lub ziarnko piasku 

– same w sobie nie stanowią problemu, ale w dużych 

ilościach to zadanie dla nowego Citymastera 400. 

Maszyna została zaprojektowana do wykonywania 

wszechstronnych prac na terenach zewnętrznych. 

Nowy Citymaster 400 wyposażony został w napęd 

na wszystkie koła, przegubową konstrukcję oraz 

w pełni amortyzowane zawieszenie. Dzięki możliwości 

instalacji różnego rodzaju osprzętu maszyna jest nie 

tylko zamiatarką, ale staje się uniwersalnym nośnikiem 

narzędzi. Citymaster 400 zapewnia bezpieczną 

i komfortową pracę o każdej porze roku.

* opcja

Citymaster 400 - z myślą o operatorze:

•  przestronna i bezpieczna kabina z ogrzewaniem 
i klimatyzacją,

• kierownica z regulacją wysokości oraz nachylenia,

• komfortowy fotel z zawieszeniem pneumatycznym,*

• panel sterujący w podłokietniku,

• wymiana osprzętu nie wymaga narzędzi, system 
szybkiej wymiany przyjazny dla kręgosłupa,

• cichy, niskoemisyjny silnik spalinowy,

• symetryczny układ kierowniczy,

• w pełni amortyzowane zawieszenie, 
napęd na wszystkie koła,

• pełne oświetlenie robocze (dookoła),*

• kamera cofania, kamera w kanale ssącym.*

Citymaster 400 - niewielki, elastyczny i zaskakująco przestronny. 

Twoje nowe, komfortowe miejsce pracy.
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