
Citymaster 2200
Het krachtige veegtalent
Flex ibe l,  sne l  en ve i l ig

Reinigingstechniek · Stadsreiniging



Aan de top in the 2m³ klasse

De Citymaster 2200 is ontwikkeld voor maximale 

economische efficiëntie, veiligheid en flexibiliteit als het  

gaat om reiniging van de openbare ruimten. De hoogwaar-

dige componenten voldoen aan de hoogste en modernste 

technologische eisen op het gebied van kwaliteit en duur-

zaamheid. Uitgerust met een 2- of 3-borstelsysteem en 

een grote vuilcontainer-capaciteit zorgt de Citymaster 2200 

voor zeer efficiënt en snel vegen.

Moderne geometrisch chassis, 

heavy-duty assen, grotere wielen 

en 4-wiel besturing voor betere    

rijeigenschappen.

Tijdbesparing: Met een topsnelheid van 62 km/h kan de    

Citymaster 2200 zelfs gebruik maken van autosnelwegen en   

autowegen – wat de reistijd aanzienlijk verminderd van de ene 

werkplek naar de volgende. 

2



Drie in één: vegen, nat reinigen, winterdienst

Naast zijn functie als professionele veegmachine is 

de Citymaster 2200 uiterst flexibel in gebruik. Het snel-

wisselsysteem maakt het demonteren van de accessoires 

gemakkelijk waardoor de machine gebruikt kan worden 

voor nat reinigen (spoelen, schrobben) of voor de winter-

dienst (sneeuwruimen, strooien).  

Multicar M29: 

De multifunctionele werktuigdrager

Flexibel inzetbaar dankzij het compacte 

ontwerp en wendbaarheid, alsmede     

flexibele in gebruik dankzij de modulaire 

samenstelling en verwisselbare werk- 

tuigen.

U kunt op ons rekenen:  

Hako’s compacte veegmachines en 

werktuigdragers zijn ontwikkeld en 

geproduceerd in Duitsland.
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De cabine van de Citymaster 2200 biedt optimale  

werkomstandigheden voor de bestuurder. Individueel 

instelbare zitpositie, meervoudig verstelbaar stuurwiel, 

grote ramen voor een perfect zicht met camera-      

ondersteuning en uitgerust met verwarming en        

airconditioning en optioneel verwarmde voorruit of   

buitenspiegels. De Citymaster 2200 is perfect       

voorbereid voor gebruik in alle seizoenen.   

Kies voor comfort

Eenvoudig te bedienen: De veeg-      

functies worden bediend via joysticks    

en een multifunctionele schakelaar.  

Alle functies zijn met één hand te 

bedienen.  
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Rugvriendelijk werken: 

De Citymaster 2200 scoort hoog op het gebied van 

preventieve gezondheidszorg op de werkplek. Van 

het gemakkelijk betreden en verlaten van het voertuig 

tot de rugvriendelijke zitting en comfortabel chassis 

om schokken en trillingen te beperken.

Makkelijk te gebruiken: De 

veegmachine wordt automatisch 

in werking gezet door middel van 

één druk op de knop. Voor een 

snelle en eenvoudige start van 

het werk!

360° zicht in één oogopslag.                       

Zie niets over het hoofd: Optionele camera-

systemen bieden tot 270° extra zichtveld,   

terwijl de bestuurder zijn ogen op het werk-

gebied kan houden. Voor meer veiligheid op 

de weg en het vermijden van schade.

360°zicht 
in één oog- 
opslag
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Zowel het 2- als het 3-borstelsysteem zorgen voor         

flexibiliteit op het hoogste niveau: de veegborstels        

bereiken eenvoudig ook lastig bereikbare plekken.     

Extra functies en krachtigere aandrijving kunnen de    

veegfuncties optioneel uitbreiden en zorgen voor het     

efficiënt verwijderen en direct opnemen van onkruid. 

Meerdere typen borstels zijn beschikbaar voor de   

veel verschillende veeg-werkzaamheden.

Flexibele technologie, nauwkeurige 

prestaties!

Optimaal voorbereid voor langdurig  

gebruik: Het voertuig is dankzij een 

hoogwaardig NFZ-dompellak procedé  

en aanvullende waxbescherming lang-

durig beschermd tegen corrosie. 

Zwaar belaste componenten zijn  

gemaakt van roestvrij staal, kunst-

stof of zijn gegalvaniseerd. 

Het afval wordt verzameld door de borstels, 

getransporteerd naar de zuigmond en direct 

veilig opgezogen in de vuilcontainer. Zuigmond 

op loopwielen om zowel vooruit als achteruit te 

vegen. De borstels zijn meervoudig beschermd 

tegen beschadiging door aanrijding- 

en. Het vuilwater circulatie 

systeem zorgt voor 

een effectieve stof-

beheersing 
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Van afval opname tot verwijdering 

De Citymaster 2200 combineert de grootste vuilcontainer 

in zijn klasse met het grootste laadvermogen en garandeert 

efficiënt gebruik zonder tijdverlies. De gladde en roestvrijs-

talen vuilcontainer is eenvoudig te legen en simpel schoon 

te maken.

Voor een maximale veegprestatie: 

De werkbreedte tot 2.60 m en een 

bereikbare hoogte van maximaal 

250 mm maakt het mogelijk om 

zelfs complexe taken zoals het 

reinigen van vluchtheuvels uit te 

voeren.

„Stil vegen“

99 dB(A)
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De Citymaster 2200 is uiterst flexibel: In de zomer, 

wanneer vegen niet voldoende is, kan de machine 

gebruikt worden voor nat reinigen.  En in het koude    

jaargetijde kan de veegmachine gemakkelijk omgezet 

worden voor de winterdienst.  Met ABS en een optioneel 

verkrijgbaar sperdifferentieel is veilig werken bij sneeuw 

en ijs gegarandeerd.

Schone stad – op elk     
moment van het jaar 

Het snelwisselsysteem          

vergemakkelijkt het gebruik 

voor de winterdienst:           

Eenvoudige montage zorgt voor 

korte ombouwtijden en een 

hoge mate van flexibiliteit bij  

gebruik in alle seizoenen.
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Citymaster 2200 

Nat reinigen voor schitterende resultaten

Reiniging van grote natuursteen oppervlakken met het 

schrobdek van de Citymaster 2200. Bij verwijdering van 

de veegunit en in combinatie met een andere zuigmond, 

kan het schrobdek zelfs hardnekkig vuil van gladde opper-

vlakken verwijderen. Directe opname van het vuile water 

zorgt voor maximale hygiëne.  

Het spoelsysteem van de Citymaster 2200 zorgt voor stof- 

beheersing alsmede het koelen en reinigen van wegen en 

paden. Voor uitwisselbaar gebruik met de veegunit. Het 

spoelsysteem is voorzien van een grote watertank 

en sproeibalk. Het afvalwater wordt via de riolering 

geloosd. 

Optionele uitrusting:

Spoelsystemen in verschillende capaciteiten en montage 

van een schrobdek voor nat reinigen. Verschillende      

sneeuwploegen en sneeuwborstels voor efficiënt sneeuw-

ruimen, alsmede professionele opzetstrooiers en pekel-  

sproeisystemen voor de bestrijding van sneeuw en ijs. 

Veelzijdig flexibel gebruik in alle seizoenen helpt aanzienlijk 

bij de vermindering van de operationele kosten!
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De veiligheid van de bestuurder 

is erg belangrijk voor ons.  

Daarom voeren we veiligheids-

testen uit volgens de hoogste 

normen om een maximale veilig-

heid in de cabine te waarborgen. 

Veiligheid begint bij het concept van het voertuig. Bij de 

ontwikkeling van onze producten volgen wij dezelfde 

hoge normen die van toepassing zijn in de vrachtwagen 

industrie, waaronder een veiligheidsconcept voor de 

bestuurderscabine evenals schijfremmen en een 

geïntegreerde ABS in de hydrostatische aandrijving.  

Standaard rijverlichting voor overdag, grote reflectoren, 

helder LED zwaailicht ..... we doen alles voor de veiligheid 

van de bestuurder. Bovendien zijn al onze voertuigen 

grondig getest. Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit 

van onze componenten om zowel veiligheid en duur-

zaamheid te garanderen.

Veiligheidsnormen  
van het hoogste niveau
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Het ladderchassis van de   

Citymaster 2200: Gemaakt van hoog-

waardig materiaal en geproduceerd in 

Duitsland, robuust en vormvast een 

veilige basis.  

Voor meer veiligheid op de weg

Zwaar belastbare en hoogwaardig geveerde ‘made in    

Germany’ bedrijfsvoertuig-assen zorgen voor een hoog 

laadvermogen van de Citymaster 2200 en voor het veilig 

rijden en bedienen van de machine. Het robuuste vorm-

vaste chassis is bestanddeel van het veiligheidsconcept 

en biedt een optimale wegligging in alle situaties.
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Ons uitgebreide netwerk 

van geautoriseerde 

eigen monteurs: Altijd 

dichtbij de klant, in heel 

de Benelux. 

Er zijn 650 servicemonteurs beschikbaar in heel Europa om service  

en onderhoud te plegen aan de compacte Hako veegmachines. 

Het uitgebreide service netwerk biedt één groot voordeel: U kunt er 

zeker van zijn dat de werkplaats van één van onze service partners 

zich in uw omgeving bevindt zodat noodzakelijk onderhoud efficiënt 

en op korte termijn kan worden uitgevoerd.

We zijn er 24/7 voor u: Dankzij het  
uitgebreide verkoop- en servicenetwerk 
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De experts voor uw voertuig

Competente service engineers voeren regelmatig onderhoud  

uit aan de voertuigen. Klanten profiteren van het gemak van het 

onderhoudsvriendelijke ontwerp dat de stilstand in de werk-

plaats tot een minimum beperkt. 
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De Citymaster 2200 in een over z icht

Technische gegevens

Wijzigingen in vorm, kleur en uitvoering onder voorbehoud van verdere technische ontwikkelingen. Afbeeldingen kunnen iets afwijken.
Specificaties volgens EN 15429 1-4 eventueel.

* Breedte: zonder zij spiegels, hoogte: met standaard banden
** Leeggewicht: standaard machine zonder optionele uitrusting
*** Laadvermogen: optionele uitrusting kan de lading verminderen 

Citymaster 2200 2B Citymaster 2200 3B

Motor en aandrijving

Motor VM R754 EU6 D3 4-cilinder turbo diesel volgens de richtli jn 595/2009/EC EURO VI, intercooler, 
diesel-Oxicat, roetf i lter, SCR categorie, tank capaciteit 65 l

Inhoud / vermogen 2.970 cm3 / 80 kW (109 PK) bij 2.600 t/min

Maximaal koppel 420 Nm bij 1.100 t/min

Rij- en werkeigenschappen

Rij-aandrijving Volledig hydraulische aandrijving, achterwiel aandrijving, 4-wiel sturing inschakelbaar, optioneel 
sperdif ferentieel 
3 verschillende modi: Transportmodus met automatische snelheid en lastregeling;
Werkmodus met constant toerental, tussenstand met switch van werkstand naar transportstand (v.v.) bij 
constant toerental;
Transportmodus tot 62 km/h, standaard besturing;
Tussenstand tot 25 km/h, 4-wielbesturing;
Werkmodus tot 15 km/h, 4-wielbesturing;
Achteruitri jmodus tot 10 (25) km/h

Hydraulisch systeem Load-sensing hoogdruk hydrauliek met variabele afname;
3 verschillende werkmodi: ECO/Standaard/MAX omschakelbaar met één druk op de knop;
Ventilator met motor-onafhankelijke toerental; 
Extra functies via optioneel multifunctiepakket

Bevestigingspunten Snel-wisseldriehoek cat.0 aan de voorkant, kogel-wisselsysteem aan de achterkant

Chassis, assen, 
remmen

Bedrijfsvoertuig ladderchassis met 2 sturende assen, schroefveren met schokdempers, 
stabilisator aan de achteras, 4 bevestigingspunten voor standaard hefplatform,
2-circuit remsysteem met 4 schijfremmen en rembekrachtiger, 
Variabele hydrostatische remkracht. Aan hydrostaat gekoppeld ABS 
Onafhankelijke mechanische handrem werkend op de achteras

Wielen en banden Standaard banden 225/75 R16C
Brede banden 285/65 R16C

Cabine 2-zits comfortabele cabine, inzittende bescherming getest volgens de ECE R29
verstelbaar stuurkolom, comfortabele zittingen, 3-punts veiligheidsgordel,  
comfortabele bediening met één hand voor alle veegfuncties, één knop voor het starten van de 
veegfunctie, automatische opslag geheugen van alle operationele parameters

Veegsysteem 2-borstels 900 mm, werkbreedte tot 2.500 mm, 
zuigmond 800 mm op loopwielen

Voorloop borstel 900 mm, 2 borstels getrokken  
750 mm, werkbreedte tot 2.600 mm,  
zuigmond 800 mm op loopwielen

Vuilcontainer V2A roestvrij stalen vuilcontainer 2.2 m³, bruto capaciteit 1.895 l, bruikbare container capaciteit 1.710 l

Afmetingen en gewichten

Lengte/breedte/hoogte* 4.900 mm / 1.320 mm / 2.054 mm 5.210 mm / 1.320 mm / 2.054 mm

Wielbasis/spoorbreedte 2.190 mm / 1.054 mm

Toelaatbaar totaalgewicht 6.000 kg

Toelaatbare aslast 3.200 kg / 3.200 kg

Leeggewicht** 3.540 kg 3.650 kg

Laadvermogen*** Tot 2.460 kg Tot 2.350 kg
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Optionele uitrusting van de 

Citymaster 2200 voor een nog 

efficiënter gebruik

Nuttige accessoires zoals         

bijvoorbeeld een hogedruk-     

reiniger, een handzuigset en nog 

veel meer praktische details. 

Vraag uw Hako dealer voor meer 

informatie!
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