
Rengöringsteknologi 

Citymaster 1250plus
Vår klassiska sopmaskin med 
“plus”-funktioner
Funk t ione l l,  ekonomisk och ef fek t iv
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Citymaster - specialist på renhållning

Citymaster 1250plus är en snabb, tystgående och 

bekväm maskin. Nya, praktiska sopfunktioner och det 

kraftfulla skuraggregatet löser effektivt alla tänkbara 

uppgifter. Tack vare den lätta manövreringen och 

förbättrad förarkomfort kan man koncentrera sig på 

arbetet utan att bli trött, även under de längre 

arbetspassen. Den robusta och underhållsvänliga 

konstruktionen garanterar långsiktigt låga drifts- 

och servicekostnader.

Mångsidig användning

Med Citymaster 1250plus är multifunktionalitet standard – utan 

kompromisser. Utrusta maskinen efter dina behov och betala 

bara för det du verkligen behöver.

Beprövad teknologi möter ökade behov – 

En effektiv och ekonomisk maskin.

Lika mångsidig som göromålen
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Låg
utsläpps-

Citymaster 1250plus

En vinnare i alla avseenden: Ökad bekvämlighet för 

föraren tack vare de ergonomiska integrerade reglagen

i armstödet, förbättrad körkomfort och lägre ljudnivå i och 

utanför förarhytten. Det nya sopaggregatet erbjuder flera 

justeringsalternativ för ett ännu bättre rengöringsresultat. 

Lägg där till reglerbar arbetsbredd och ett utökat urval 

av borstar så har du rengöring när den är som bäst!  

När det inte räcker att sopa

CityCleaners skurdäck är den perfekta lösningen när 

vägar ska rengöras extra noggrant. Maskinen våtskurar 

helt dammfritt och tar bort den smuts som inte följer 

med vid enbart sopning. Den är dessutom mycket skon-

sammare mot fogar än vad högtryckstvätt är.

Utmärkt sopresultat

Citymaster 1250plus erbjuder helt enkelt mer i 1 m3-klassen. 

Oavsett om du utrustar den med mindre borstar för smala 

passage eller större borstar för maximal prestanda, tar 

borstarna och sopmaskinens kraftfulla, sugande fläkt enkelt 

hand om stora mängder smuts. För att du ska kunna anpassa 

sopningen ytterligare finns nu de två funktionerna individuell 

borststyrning och hydraulisk borstvinkeljustering för höger sida 

som tillval. Sopbehållaren är lätt att rengöra och tar stora 

volymer för riktigt långa arbetspass, vilket spar både tid och 

pengar.

Citymaster 1250plus tillsammans med CityCleaner har blivit 

certifierad – både av DEKRA och oberoende – för maskinens 

förmåga att rengöra effektivt efter trafikolyckor med oljespill.

Effektiv dammkontroll: Sopmaskinen 

fungerar med en kombination av 

renvatten och ett vattenåtervin-

ningssystem som gör att så liten 

mängd dammpartiklar som möjligt 

släpps ut (PM10-certifierad).
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98 dB(A)

Välj rätt borststorlek för dina behov. Det finns även  

”tysta” borstar för sopning med extra låg ljudnivå.

Individuell borststyrning 

Välj till systemet med indivi-

duell borststyrning för ökad 

flexibilitet i sopningen.

Hydraulisk borstvinkeljustering 

Med tillvalet hydraulisk borstvinkel-

justering kan man enkelt anpassa 

maskinen under arbetets gång.

Sopteknologi i detalj

“”Tysta borstar” 
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360 graders överblick

Håll koll åt alla håll! Välj till kamerasystemet som möjliggör 

uppsikt över 360 graders vinkel, så att föraren kan 

fokusera på arbetsytorna. Det ökar säkerheten på vägen 

och minskar risken för kollision.

Handhållen sugslang 

Alltid nära till hands – perfekt för 

svåråtkomliga områden.

Tillval 

Det finns vattenpåfyllnings- 

anslutning, påfyllningsslang 

och integrerad högtryckstvätt 

att välja till.

Tippning 

Den rymliga sopbehållaren har stor öppning, ett slätt 

inre ytskikt och är högtippande, vilket gör att man     

tömmer och rengör den snabbt, enkelt och säkert.

Ökad komfort

En bekväm standardfunktion är de integrerade reglagen 

i armstödet som ger en bättre förarergonomi. Det luft-

fjädrade sätet ger föraren en överlägsen komfort, både 

under arbete och transport. 

Allt under kontroll 
360°
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Professionell sopning  –
och mångsidig användning

Vinterväghållning

Med Citymaster 1250plus stora utbud av vintertillbehör 

håller du enkelt och effektivt vintervägarna lättframkomliga: 

Från att sanda eller sprida saltlake vid blixthalka till snö-

röjning med frontsopenheten, snöplog eller snöslunga. 

På så vis ökar du ytterligare maskinens ekonomiska 

effektivitet.

Grönyteskötsel

Om sopmaskinen inte skulle utnyttjas till fullo under 

sommaren kan Citymaster 1250plus ställas om till en 

mycket effektiv, tystgående gräsklippare med uppsamling. 

För grönytor som inte beträds så ofta finns det en 

kraftfull slaghack.
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Citymaster 1250plus,  en överbl ick

Teknisk data

Vi förbehåller oss rätten att genomföra förändringar i form, färg och konstruktion som ett led i den tekniska utvecklingen. Bilder kan innehålla special- eller 
tillvalsutrustning.

Teknisk data Citymaster 1250plus 

Motor och transmission

Motor •   Vattenkyld 4-cylinders YANMAR-dieselmotor på 2 119 kubik
•   Ef fekt: 33,0 kW vid 2 600 varv/min (ECE R24)
• Tankvolym 60 l
•   Motorn uppfyller European Exhaust Emission Standard 97/68 EU Steg IIIA

Godkännande • EU-typgodkännande som traktor

Transmission •  Hydrostastisk drif t (HST) 
   och fyrhjulsdrif t i arbetsläge

Hydraulik •  2-krets högtryckshydraulik, 195 bar
•  Krets 1 reglerbart, 0–22 l/min
•  Krets 2 konstant, 46 l/min

Kör- och arbetsegenskaper

Hastighet • Transporthastighet 0—30 km/h
• Arbetshastighet 0—16 km/h

Chassi och styrning •  Hydrauliskt ledad 4-hjulschassi, stålrörsram med stark midja

Bromsar •  Hydrostatiska bromsar
• Manuell, hydraulisk fotbroms
•  Parkeringsbroms

Tyres •  215/65 R15 (vägdäck)
•  26,00 x 12,00 – 12 (gräsdäck)

Förarhytt •  Komforthytt med ett urval av säten
•  Justerbar rattstång
•  AC som til lval
•  Robusta dörrar med skjutfönster

Soputrustning •  Tvåborstssystem, antingen 720 eller 900 mm. 
   Til lval: treborstsystem med individuell borststyrning och 
   hydraulisk borstvinkeljustering på höger sida.
•  Sugmun 540 mm
• Arbetsbredd 1 900 – 2 250 mm
• Sopbehållarens nominella volym 1 000 l, sopbehållarens fyllnadsgrad (DIN EN 15429) 785 l 

Lastförmåga

Totalvikt 2 600 kg 

Tillåtet axeltryck 1 500/1 600 kg (fram/bak)

Nyttolast 1 115 kg (basmodell) – 620 kg (sopmaskin)

Dimensioner

H/B/L Basmodell: 1 999 mm x 1 200 mm x 3 255 mm
Sopmaskin: 1 999 mm x 1 200 mm x 3 969 mm

Hjulbas 1 430 mm



 

Hako: miljövänlig från 

början

Att bevara och underhålla 

vår miljö och vårt klimat är 

en självklarhet för oss. 

Miljömedveten redan vid 

produktionen!

Vi finns alltid till för er

Vårt stora lager med 

reservdelar och tillbehör 

möjliggör snabba 

reservdelsleveranser.

Vi finns där ni finns

Vi är rikstäckande både när 

det gäller försäljning och 

service. Allt för att kunna 

leva upp till våra kunders 

önskemål.

Köp, hyr, leasing, 

funktionsavtal

Vi erbjuder alla typer av 

finansiella lösningar. 

Kontakta oss så special-

anpassar vi efter era 

önskemål.

Hako Ground & Garden AB
Skallebackavägen 10
302 41 Halmstad
Tel. 035-10 00 00
info@hako.se

www.hako.se
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Säkerhet framför allt

Våra maskiner uppfyller 

samtliga krav när det gäller 

säkerhet.

Hako GmbH
Head Office
Hamburger Str. 209-239
23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 45 31- 806 0
info@hako.com
www.hako.com

Hako marknadsförs och säljs i Sverige av:


