
Citymaster 2200
Det effektive fejetalent
Fleks ibe l,  hurt ig og s ikker

Kommunalteknik
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Helt i top i 2 m³-klassen

Den nye Citymaster 2200 – er udviklet til maksimal

effektivitet, sikkerhed og fleksibilitet under ren- 

gøring af offentlige arealer. Med komponenter

af højeste kvalitet, som opfylder de høje krav til  

kvalitet og levetid, der stilles til moderne teknik.

Udstyret med et 2- eller 3-børstes system og  

klassens største beholdervolumen for effektiv

fejning af fladerne.

Moderne undervognsgeometri, 

kraftige aksler, større hjul og

firehjuls styring sørger for 

forbedrede køreegenskaber. 

Det sparer tid. Med en tophastighed på 62 km/t  

kan Citymaster 2200 også benytte motorveje og  

motortrafikveje – køretiden til arbejdsstedet 

reduceres betydeligt.
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Tre i én: Fejning, Våd rengøring, Vinterindsats

Ud over indsatsen som professionel fejemaskine, 

kan Citymaster 2200 udnyttes meget fleksibelt, 

takket være et hurtigt skiftesystem kan fejeenheden 

hurtigt og enkelt afmonteres og maskinen stilles om 

til våd rengøring (vask og skrubning), eller til vinter-

indsats (rydning og saltning). 

Multicar M29: 

multifunktionel redskabsbærer

Fleksibel indsats, takket være den

kompakte konstruktion og manøvre- 

dygtighed, samt modulopbygning og  

veksellad.

Som De kan stole på: 

Hako kompaktfejemaskiner og

redskabsbærere er udviklet og  

fremstillet i Tyskland. 
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Førerkabinen på Citymaster 2200 tilbyder optimale 

arbejdsbetingelser for føreren via individuelt justerbar

sædeposition med justerbart rat, store vinduesflader 

for et optimalt udsyn med videoovervågning og udstyr

såsom varmeanlæg/aircondition eller opvarmet for-

rude (option) og sidespejl. Dermed er Citymaster 2200 

optimalt forberedt til indsats hele året rundt.

.

Omskift til komfort

Let at betjene: Styringen af

fejefunktionen sker via et joystick

og en multifunktionsomskifter. 

Alle funktioner i en hånd. 
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Rygskånende arbejde 

Citymaster 2200 udmærker sig især omkring 

de sundhedsmæssige forhold på arbejdspladsen, 

fra simpel ind- og udstigning, over det rygvenlige 

sæde, til komfortabel undervogn for reduktion af 

stød og vibrationer under arbejdet.

S 

et enkelt knaptryk sætter 

fejemaskinen automatisk 

i drift. For hurtig og enkel 

arbejdsstart.

Fuldt overblik på 360°

Intet overses: Optionelle videoovervågnings- 

systemer tillader op til 270° ekstra synsvinkel, 

uden at blikket fjernes fra arbejdet. For større

sikkerhed i trafikken og færre påkørselsskader.

. 

Alles im Blick

360°
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Så enkel kan betjening være: 
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Uanset om der vælges et 2-børstes eller 3-børstes 

system, giver begge mulighed for den højeste fleksibilitet:

Børsterne når også svært tilgængelige steder uden

problemer. Som option kan yderligere funktioner og  

forstærkede drev på fejefunktionen, benyttes til effek-

tiv ukrudtsbekæmpelse, med direkte opsamling. Der

findes forskellige børster til de forskellige fejeopgaver. 

Fleksibel teknik, præcis ydelse!

Forberedt til optimal langtids- 

drift. Hele maskinen er godt 

beskyttet mod korrosion, 

takket være en førsteklasses

NFZ lakering og voksbehandling. 

Specielt belastede maskinedele  

er fremstillet af ædelstål 

eller kunststof, eller er  

varmegalvaniserede.

Smudset føres via børsterne og suge- 

mundstykket, direkte og sikkert op i  

beholderen. Sugemundstykket kører 

frem og tilbage på ruller. Børsterne 

er beskyttet mod påkørsel. 

Cirkulationssystemet til vand

sørger for god og effek- 

tiv støvbinding.

.
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Fra opsamling til bortskaffelse

Citymaster 2200 råder over klassens største 

beholder og kan, i kombination med den høje 

nyttelast, indsættes meget tidseffektivt. 

Den glatte stålbeholder tømmes og rengøres

meget let.

For maksimal fejeydelse: 

Med en arbejdsbredde på op 

til 2,60 m og en højdeforskel 

på op til 250 mm kan selv 

komplekse opgaver, såsom 

rengøring af helleanlæg,  

løses uden problemer.

„Leisebesen“„Leisebesen“

7

160206_HAKO_Br_CM_2200_D+EN_160628.indd   7 28.06.16   11:49



Så fl eksibel er Citymaster 2200: Hvis fejning 

ikke rækker om sommeren, så gør våd rengøring.

Eller i den kolde årstid, hvor kompaktfejemaskinen

bliver til et køretøj i vintertjeneste. Med ABS og 

optionel differentialespærring også med den  

nødvendige sikkerhed i sne og is.

Renere by - til hver en tid 
Kvikskiftesystemet letter

indsatsen ved vinterarbejdet: 

Enkel montage sørger for 

korte omkoblingstider og 

høj fleksibilitet ved indsats

året rundt.
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Citymaster 2200: 

Våd rengøring for et stålende resultat

Til rengøring af større, jævne flise- eller naturstens-

belægninger, bruges skrubbeenheden til Citymaster 

2200. Ved udskiftning af fejeenheden og med ekstra-

udstyr til sugemundstykket kan selv hårdnakkede

tilsmudsninger fjernes fra glatte overflader. 

Den direkte opsamling af smudsvandet muliggør en 

maksimal renhed. 

For støvbinding, køling og rengøring af større flader

på gader og veje, bruges vaskeanlægget til City-

master 2200, ved udskiftning af fejeenheden med

en stor vandtank og skyllebom med trinvis ydelse. 

Smudsvandet føres bort via kloaksystemet. 

.

Ekstraudstyr

Vaskeanlæg med forskellige effekttrin og  

skrubbeaggregat til våd rengøring. Forskellige 

sneplove og frontfejemaskiner til snerydning

og professionelle silospredere hhv. brineanlæg

til indsats mod is og sne. Dette muliggør en  

fleksibel helårlig indsats, hvilket tydeligt redu-

cerer udgifterne til vognparken.
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Nr. 201537317Nr. 201537317

Sikkerheden for føreren 

er specielt vigtig for os. Derfor    

    udfører vi sikkerheds tests

 efter højeste standard. 

    Således kan vi garantere at 

 kabinen giver en høj sikkerhed 

.

Sikkerhed begynder med maskinkonceptet. Allerede i   

udviklingsfasen orienterer vi os mod de høje standarder

der også gælder ved bygning af lastbiler. 

Til dette hører et sikkerhedskoncept for førerkabinen 

og skivebremser, præcis på samme måde som et, i

det hydrauliske køredrev, integreret ABS, standard køre-

lys, store reflekser, klart lysende LED rotorblink ......

alt sammen af hensyn til brugerens sikkerhed.  

Yderligere bliver alle køretøjer grundigt testet. For  

komponenterne lægger vi stor vægt på kvalitet.  

Sådan kan vi garantere for sikkerheden og en lang

levetid.

Sikkerhedsstandarder på 
højeste niveau
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Rammekonstruktionen på

Citymaster 2200: fremstillet af

materialer af høj kvalitet i Tysk-

land, robust og vedligeholdelses– 

fri - en sikker basis. 

For mere sikkerhed på vejen

Svære, kraftigt affjedrede maskinaksler, produceret

i Tyskland, sørger ikke blot for en høj nyttelast på 

Citymaster 2200. De er også en faktor for førerens 

sikkerhed under drift. Også den robuste vedligeholdel- 

sesfrie ramme er en del af sikkerhedskonceptet

og sørger, sammen med understellet, for optimale 

køreforhold i alle driftssituationer.
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Eksperten til din maskine

Kompetent værksted og veludrustede servicevogne med specialuddan- 

nede serviceteknikere overtager den regelmæssige vedligeholdelse af  

maskinen. Herved profiterer kunden ved den vedligeholdelsesvenlige 

konstruktion, som reducerer værkstedsopholdet til et minimum. 
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Endnu bedre arbejde: 

med specialudstyr til 

din Citymaster 2200

For eksempel med meningsfuldt 

tilbehør som højtryksrenser eller 

håndsugeslange og mange andre  

nyttige detaljer. 

Kontakt forhandleren, han

rådgiver gerne!
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Hako: miljøvenlig fra 

starten

Vi vil gerne efterlade jorden

ren. Hensynet til ressour-

cer, miljø og klima bestem-

mer derfor vores samlede

indsats. Dette er bekræf- 

tet over for os af uafhæn-

gige institutter. Mere om 

vort engagement kan De 

finde på www.hako.com.

.

Vi er der for Dem 

døgnet rundt 

Hako beredskabs- og 

reservedelsservice

sikrer den højeste 

leveringssikkerhed.

Overalt og lige i  

nærheden

Vort effektive service- 

net garanterer korte

veje og hurtig hjælp 

overalt i Danmark.

Renlighed med 

sikkerhed

Vore maskiner opfylder 

de højeste krav. Pålidelig 

kvalitet "Made by Hako". 

Vi servicerer hvad vi sælger.

Køb, leje, 

leasing

Vi tilbyder Dem et utal

af individuelle og attrak- 

tive finansieringsmulig-

heder.

.

Hako Danmark A/S 
Odensevej 33
5550 Langeskov
Tlf.: 65381163
Fax. 65382951

www.hako. 8
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Interessante 
Finanzierungsalternativen
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