
Pleje af uden-
dørs arealer 

For en
renere by.

Hako-Citymaster 2000
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Hako-Citymaster 2000 tilbyder Dem en
overbevisende løsning til en lang række
anvendelser. Skræddersyet til at opfylde
de tilhørende krav. Med utallige mulig-
heder for udvidelse af funktionaliteten,
f. eks. vintervedligeholdelse. 

Der er masser at lave i byen

Hako-Citymaster 2000



Hako-Citymaster 2000

Hako-Citymaster 2000 er designet til brug
hele året rundt og sætter nye standarder
for anvendelse og førerkomfort. 

• Med opvarmet forrude som standard, til      
kolde dage og den sporsikre 4-hjuls     
styring, som kan tilkobles under ar-     
bejdsdrift, samt en række andre ekstra    
funktioner, opfylder Hako-Citymaster    
2000 alle ønsker.

• Med en brutto beholdervolumen på     
2,0 m³, er maskinen i stand til  at opnå    
lange arbejdstider, både på smalle, be-    
grænsede områder, og på store frie    
arealer, hvilket øger effektiviteten be-    
tydeligt.

• Med det optionelle vinterudstyr kan     
CM 2000 bruges til fuld vinterved-    
ligeholdelse, med påmonteret skraber   
eller spreder til grus, tørstof eller fug-    
tigt salt, med 800 liter tørstofvolumen.

• Fremragende udsyn over arbejdsom-    
rådet gennem den store panorama-     
frontrude.

• Støjsvag 2-personers komfortabel     
førerkabine med højde- og hældnings-    
justerbar ratstamme. Håndstøtte for    
afslappet betjening af joystick.

• Varmtvandsopvarmning med flertrins    
blæser. Klimaanlæg som option.

• Standardmonteret cirkulationsvand-    
system til støvbinding i sugemund-    
stykke, ved kraftig støvdannelse,     
ekstra vanddyser på børster og i suge-    
kanal.

• Rengøringsvenlig smudsbeholder.

• Standard monteret komfortsæde til    
fører- og passagersæde med ryglæns-    
justering.
Option: førersæde med forhøjet ryg-    
læn, lænde- og kropsstøtte, dreje-    
sæde til passager eller luftaffjedret    
førersæde.

Professionelle løsninger 



Hako-Citymaster 2000 2B

Citymaster 2000 med 2-børste-system -
som en heavy-duty fejemaskine - med sin
maksimale fejebredde på 2,50 m og den
automatisk tilkoblingsbare 4-hjulsstyring,
under arbejdskørsel, sørger for helt rene
flader, selv på smalle steder og omkring
90° hjørner, hele året rundt.
Via den separate børstestyring er City-
master 2000 2B særdeles velegnet til
arbejde på områder hvor der kræves
separat svingning af børster og høj
fleksibilitet. Med den standardmonterede,
sporsikre 4-hjulsstyring kan Citymaster
2000 2B manøvrere omkring et hvert
hjørne eller i smalle passager. 

• Designet til heavy-duty fejning.
Ideel tilpasset til kraftig tilsmudsning,    
takket være den ekstreme sugeka-    
pacitet. 

• Separat børstestyring for Citymaster     
2000 2B. 

• Fejesystemophæng via frontmonteret     
3-punktsophæng, hvorved et let skift    
mellem sommer- og vinterredskaber    
muliggøres. 

• Patenteret påkørselssikring af børste-     
system i tre retninger, hvorved der op-     
nås en minimering af udgifter ved på-    
kørselsskader. 

2-børste-system 



• Fejesystemophæng via frontmonteret     
3-punktsophæng, hvorved et let skift    
mellem sommer- og vinterredskaber    
muliggøres. 

• Påkørselssikring på den drevne børste,     
som er monteret under kabinen og som    
kan vige tilbage ved påkørsel udefra.    
Den 3. børste er forsynet med et led og    
kan således afvige ved påkørsel. 

Hako-Citymaster 2000 3B 

Citymaster 2000 med 3-børste-system -
som en heavy-duty fejemaskine - er
overbevisende, takket være sin multi-
funktionalitet om sommeren, såvel om
vinteren.
Med en maksimal arbejdsbredde på 
2,60 m og den automatisk tilkoblingsbare
4-hjulsstyring under arbejdskørsel, er
Citymaster 2000 3B, ideel til arbejde på
brede stier, samt til fejning på to niveauer,
omkring f. eks. trafikheller og rendestene. 

• Designet til heavy-duty fejning.  
Ideel tilpasset til kraftig tilsmudsning,    
takket være den ekstreme sugekapa-    
citet. 

• Separat styring den drevne børste og    
den 3. børster. 

3-børste-system 

Efter en påkørsel kører børsterne 
tilbage til udgangspositionen og 
arbejdet kan fortsættes på normal 
vis. Herved opnås en minimering af
udgifter ved påkørselsskader. 
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• Håndsugeslangen på 120 mm i dia-    
meter (option) garanterer en hurtig, let    
og enkel betjening.   
Den er monteret på bagklappen og    
integreret i maskinen totalhøjde.     
Herved undgås problemer ved ind-     
kørsel i lave garager og indkørsler. 

• Værktøjsboks til opbevaring af     
standrør, slange og andre smådele     
bagpå maskinen. 

• Hako Citymaster 2000 er som standard    
allerede forsynet med en effektiv og     
støjsvag udblæsning.
Option: Støjdæmpningskit til ekstra    
støjdæmpning ved arbejde i støjføl-    
somme områder eller ved natarbejde

Hako-Citymaster 2000

God for miljøet...
• Citymaster 2000 er udstyret med en    
miljøvenlig 2,0 L VW standardmotor,    
med integreret partikelfilter. Dette filter    
er vedligeholdelsesfrit i hele maskinens    
levetid, hvilket betyder at der ikke på-    
løber yderligere udgifter. Systemet   
filtrerer ca. 95% af sodpartiklerne væk    
fra udstødningsluften og reducerer    
derved mængden af sundhedsskadelige    
stoffer i udstødningen. 

• Som option findes Eco-Modus til re-    
duktion af motoromdrejningerne ved    
standard fejning, hvorved er opnås en    
yderligere reduktion af  brændstof-    
forbruget. Endvidere kan støjniveauet     
under arbejde sænkes ved hjælp af      
støjdæmpningskittet. Dette giver et    
roligere og skønnere miljø. 



• Hako Citymaster 2000 er også i sit    
rette element under vintervedlige-    
holdelse. 

• Til mindre opgaver findes der en    
påbygningsspreder til sand, salt    
eller grus. Kombineret med en     
frontmonteret fejemaskine eller    
skrabeblad, med en arbejdsbredde    
op til 170 cm, er der ikke noget    
til hinder for en hurtig snerydning    
og grusning af fortove og cykelstier. 

• For sæsontilpasning til større vinter-    
opgaver, findes der en spreder med    
en tørstofbeholder på max. 800 L, til    
omfattende grusning af veje og stier.

• NYT: Såvel ved små som store vin-    
teropgaver, kan der som option, kø-    
res med en hastighed på 45 km/t     
(i Danmark 30 km/t). Således er der    
ikke noget i vejen for en hurtig og     
effektiv rydning af stier og veje.      
Med denne udvidelse af funktioner-    
ne, sørger Hako Citymaster 2000 for

også om vinteren

Hako-Citymaster 2000 WD 

færdelssikre stier og veje, ikke  
blot om sommeren, men hele  
året rundt.
Som resultat af den helårlige 
anvendelse, øges effektiviteten  
og materiel-udgifterne reduceres. 

op til 45 km/t - i Danmark 30 km/t 



Alt taler for Hako:

Renlighed med sikkerhed.
For Hako maskiner gælder der
strenge retningslinjer for kvalitet.
Nemlig "Kvalitet fremstillet af Hako".
Vi servicerer hvad vi sælger 

Køb, leje, leasing. 
Med Hako kan De planlægge Deres
finansiering efter ønske. Vi står
gerne til rådighed. 

24 timers service.
Hurtig og velkvalificeret service
overalt i landet. 
Reservedele kan bestilles for
levering næste dag. 

Altid i nærheden.
Med det verdensomspændende
salgs- og servicenet, er vi altid i
nærheden. Ring og få en uforplig-
tende behovsanalyse. 

Superteknik til en ren og bedre verden.

Odensevej 33 · 5550 Langeskov
Tel.: 65 38 11 63 · Fax: 65 38 29 51
e-mail: hako@hako.dk
Internet: www.hako.dk

Hako-Citymaster 2000

Tekniske data

Ret til ændringer af form, farve og specifikationer af hensyn til den tekniske
videreudvikling, forbeholdes.   

Motor: Turbodieselmotor VW med sodpartikelfilter i lukket system,
4-cylindret 4-takts motor. Pumpe/dyse-system, vandkølet, slag- 
volumen 2 liter, 74 kW (100 HK) ved 3000 o/min. Arbejdsomdrej- 
ningstal 1900 - 2300 o/min, omdrejningsregulering via vippekontakt.  
Emissionsværdier iflg. EURO 5. Brændstoftank 50 liter.

Drev: Hydrostatisk køredrev, elektronisk styret. 2 køretrin, skift under 
kørsel tilkoblingsbar, differentialespærring (på bagaksel). Kørestyring 
med automatisk lastregulering ved transport- og arbejdshastighed, 
eller forvalg af  motoromdrejningstal (støjbegrænsning). 

Kørehastsigheder: Transport: 0-50 km/t, arbejdskørsel 0-15 km/t, 
bakkørsel 0-25 km/t ved transport og 0-15 km/t ved arbejdskørsel.
Option vinterarbejde op til 45 km/t (i Danmark 30 km/t).

Ramme og styring: Svejset rørramme, forkrøbbet og skrå i foren- 
den. Stive længdeaksler og Panhardophæng, skruefjedre, gummi- 
anlæg, og hydraulisk støddæmpning. Hydrostatisk forhjulsstyring 
med tilkoblingsbar 4-hjuls styring.

Dæk: Standard: 4 fælge 6J 15 H2 ET 50,  dæk 215/70 R 15 C.
Option: 265/70 R15.

Bremser: Hydraulisk tokreds bremsesystem med bremseforstær-
ker og lastafhængig kraftregulering på for- og bagaksel.  
Tandem vacuum-bremseforstærker, automatisk bremsejustering, 
mekanisk parkeringsbremse på bagaksel. 

Kabine: 2-personers komfortkabine, rammeopbygget med vægt-  
justerbart komfortabelt førersæde. Ergonomisk tilpassede betje- 
ningselementer. Varmtvandsopvarmning og opvarmet, tonet
panorama forrude af sikkerhedsglas, som standard. 

Store glasdøre med skyderude og stor rude i underdelen. Indfældbare
og indvendigt justerbare udvendige sidespejle.  
Klimaanlæg som option. 

Fejeenhed: 2.0 m³ rustfri smudsbeholder, hydraulisk kipbar til 45°, 
tømningshøjde 1450 mm. Let udskifteligt frontmonteret fejesugeaggregat 
i førerens synsfelt.  
Hydraulisk drevne pladebørster, omdrejningstal og arbejdsbredde 
justeres fra førersædet, påkørselssikring på front og sider. 

Turbine: Højeffektiv sugeturbine, gummiophængt og støjdæmpet.  

Kraftudtag/tilkoblinger: Frontudtag med 2 dobbeltvirkende hydrau- 
likcylindre (hæve, sænke, underlagstryk) og svævestilling, med 
lynkoblingstrekant, kategori 1 N. Trykkraft på koblingstrekant 950 daN. 

Mål og vægt CM 20002B/CM 20003B: 

Længde (med børster) mm 4.550/4.947
Bredde (faste dele, uden spejle) mm 1.300
Højde (m/standard dæk) mm 1.995  
Højde (m/spec. dæk) mm 2.040 
Tom vægt iflg. StVZO kg 2.900/3.000
Tilladt totalvægt (m/standard dæk) kg 4.500
Tilladt totalvægt (m/spec. dæk) kg 5.000
225/75 R16C Conti VancoFourSeason  
Hjulafstand mm 1.900  
Sporvidde mm 1.033  
Frigang gulv mm 150 
Max. fejebredde mm 2.500/2.600  
Rentvandstank   l 330
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