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Xe quét hút mini Hako CityMaster 1650 
Đánh giá: Chưa có đánh giá Giá  

  
Hỏi về sản phẩm này 
Nhà sản xuấtHIEPHOA 

Chi tiết sản phẩm GIỚI THIỆU VỀ CITYMASTER 1650
Xe quét hút mini loại 3,5 tấn, động cơ 55 kW

Tổng quan về xe quét hút mini Hako CityMaster 1650
Xe quét hút làm sạch thành phố chuyên nghiệp, nhỏ gọn này với những lợi ích bổ sung đặt ra các tiêu chuẩn
mới cho loại xe 3,5 tấn.

Tiện dụng trong từng chi tiết

Ngay cả chiếc máy tốt nhất cũng chỉ hoạt động hiệu quả và có năng lực phụ thuộc vào người vận hành nó. Đây
là lý do tại sao Citymaster 1650 đã được thiết kế như một nơi làm việc di động tiện lợi. Ví dụ với vô lăng
có thể điều chỉnh độ cao và độ nghiêng và ghế ngồi thoải mái cho phép điều chỉnh từng cá nhân. Và nó rất
thoải mái khi sử dụng nhờ bảng điều khiển với các yếu tố chức năng được tích hợp trên bệ tỳ tay.
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Linh hoạt, an toàn, hướng tới tương lai

Citymaster 1650 có thể được sử dụng trên tất cả các bề mặt lát gạch đá trong thành phố - không hạn chế và
ở mức trọng tải tối đa. Khả năng phát thải bụi, hạt và tiếng ồn đặc biệt thấp của nó cũng như mức độ an
toàn của nó cho phép làm việc trong khu vực nội thành và khu dân cư - ngay cả vào sáng sớm hoặc đêm muộn.
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Làm việc đa chức năng trong tất cả các mùa

Ngoài việc được sử dụng như một máy quét chuyên nghiệp, Citymaster 1650 có thể dễ dàng và dễ dàng được gia
công lại cho một loạt các ứng dụng khác nhau - nhờ vào hệ thống thay đổi nhanh chóng cho phép thay đổi các
tệp đính kèm cũng như cấu trúc thượng tầng và đế cắm một cách thân thiện và không cần công cụ vào bốn giao
diện của máy.

Cải thiện công thái học: Các tùy chọn ghế mở rộng và cột lái có thể điều chỉnh độ cao đảm bảo rằng nơi làm
việc có thể dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân của người lái, đây là một lợi ích khác khi xe được vận
hành bởi những người lái khác nhau. Và hơn thế nữa: Bàn đạp chân hoàn toàn bằng điện với công thái học
được cải tiến mang lại lợi ích to lớn cho mọi người. 
Thoải mái: Khung xe được treo hoàn toàn. Ghế lái được bọc đệm khí và thích ứng tối ưu với khung xe. Kết
hợp với nhau, các tính năng này đảm bảo mức độ thoải mái cao để tạo điều kiện thuận lợi cho những ngày làm
việc dài và bảo vệ xe khỏi bị hư hại. 
Hoàn toàn tự động: Bảng điều khiển được tích hợp thoải mái trên bệ tỳ tay, bao gồm các yếu tố chức năng bổ
sung như hệ điều hành một nút cung cấp các quy trình chức năng tự động cho các máy có cấu hình phức tạp.
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 Thông số kỹ thuật cơ bản xe quét hút mini Hako CityMaster 1650
Động cơ:
Diesel, 55kW, giai đoạn V, DOC, DPF
Loại xe:
Hydrostat, 4x4, 40 km / h
Khung gầm và hệ thống lái:
Khung xe với hệ thống lái khớp nối thủy lực hoàn toàn, khung xe được treo hoàn toàn với lò xo cuộn và giảm

xóc, hệ thống thay đổi phụ kiện nhanh chóng
Lốp xe:
225/70 R15C // 255/65 R16 // 320 / 55-15 T559
Hệ thống phanh:
Phanh đĩa ở phía trước, phanh đỗ tích hợp ở phía sau
Cabin:
Cabin thoải mái an toàn cho 1 người đã được kiểm nghiệm ROPS, lắp kính an toàn. 2 cửa ra vào có cửa sổ
trượt, máy nước nóng / điều hòa nhiệt độ (option).
Trọng lượng không tải:
2035 kg / 2570 kg / 2690 kg / 2570 kg (Tổng trọng lượng / 2B / 3B / CC)
Trọng lượng cho phép:
3500 kg / 1700 kg / 2400 kg (GVW / VA / HA)
Kích thước:
3830 x 1210 x 1970 mm
Citymaster 1650 với hệ thống tùy chọn 2 hoặc 3 chổi
Là một máy quét chuyên nghiệp được trang bị hệ thống quét tiện nghi 2 hoặc 3 chổi, Citymaster 1650 không
chỉ cung cấp kết quả làm sạch hoàn hảo: Hệ thống nước tuần hoàn được cấp bằng sáng chế của chúng tôi cung
cấp khả năng kiểm soát bụi tối đa để đảm bảo không khí thải sạch và lượng phát thải hạt và bụi mịn thấp
nhất có thể, đó là một lợi ích rõ ràng cho cả sức khỏe của người vận hành và môi trường xung quanh.
Kết quả hoàn hảo 
- Chổi có hệ thống điều chỉnh đầu chổi bằng thủy lực có thể phù hợp với nhiều loại đầu nối khác nhau.
- Chổi quét trước cũng có thể được sử dụng để làm sạch cấp độ hai của lối đi bộ hoặc thậm chí các đảo giao
thông.
- Nhờ tay chổi có khớp kép, không cần điều chỉnh bộ phận khi chuyển từ quét đường bên này sang đường bên
kia. 
 Quét sạch, hút vào và loại bỏ bụi bẩn và mảnh vụn
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- Hệ thống hút tiếp tuyến với quạt gió tiết kiệm năng lượng đảm bảo rằng bụi bẩn và mảnh vụn được thu gom
một cách đáng tin cậy trong khi hệ thống quét dễ dàng trên mặt đường và các mối nối.
- Hệ thống phân tách hiệu quả của chúng tôi cung cấp khả năng nạp đầy tối đa vào thùng chứa đa năng - cho
khoảng thời gian quét kéo dài.

 
 

Nhận xét

Chủ nhật, 20 Tháng 6 2021 

Citymaster thì khỏi bàn về chất lượng

Chuyên Dùng Hiệp Hòa 
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