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Vakuumfe iemask iner

Sweepmaster 650 / 800

Den beste kvaliteten for det beste 

resultatet – økonomisk, lettstyrt og stabil

Sweepmaster er den perfekte løsningen for støvfri feiing av små og mellomstore arealer. 

Børstene feier skitten opp i oppsamleren, som fylles fra oversiden og dermed kan fylles 

helt før den må tømmes. Dette gjør at du kan arbeide godt og grundig i lange perioder 

uten avbrudd. Det er mulig å riste filteret mens du bruker maskinen, noe som gir bedre 

kvalitet på feiingen. Etter arbeidet kan filteret enkelt tas ut og rengjøres ordentlig. 

Den robuste stålrammen gjør Sweepmaster til en profesjonell maskin som effektivt 

rengjør gulvene dine i mange år fremover.

1) Take-it-Easy

Enkel tømming av 

oppsamleren i én 

arbeidsoperasjon.

2) Vedlikeholdsfri 

batteridrift

Med sin innebygde lader 

kan maskinen lades i 

enhver stikkontakt.

 3) Bensindrift 

Bensindrift kan skaffes for 

deg som skal feie uten-

dørs.

4) Rengjøring inntil 

kanter

Sidebørsten feier enkelt ut 

skitt fra kantene.

 

5) Ekstrautstyr: 

teppesett

Gjør Sweepmaster til en 

effektiv maskin for teppe-

rengjøring.



Tekniske data
Sweepmaster

B650 P650 B800 P800

Drif t
600 W elektromotor 
(12 V, 70 Ah batteri)

3.3 kW bensinmotor
600 W elektromotor 
(24 V, 70 Ah batteri)

3.3 kW bensinmotor

Arbeidsbredde 505 mm 505 mm 670 mm 670 mm

Arealkapasitet* 2,525 m2/t 2,525 m2/t 3,350 m2/t 3,350 m2/t

Arbeidsbredde med
sidebørste

705 mm 705 mm 870 mm 870 mm

Arealkapasitet med 
sidebørste*

3,525 m2/t 3,525 m2/t 4,350 m2/t 4,350 m2/t

Arbeidshastighet 5 km/t 5 km/t 5 km/t 5 km/t

Volum oppsamler 35 l 35 l 2 x 25 l 2 x 25 l

Filteroverf late 1.5 m2 1.5 m2 1.5 m2 1.5 m2

Vekt (klar ti l bruk) 122 kg 105 kg 165 kg 112 kg

Bredde/lengde/høyde
(håndtak oppslått)

685/1,100/715 mm 685/1,100/715 mm 800/1,100/715 mm 800/1,100/715 mm

Take-it-Easy – den bekvemme oppsamlerskuffen 

Håndtaket på baksiden av maskinen senker oppsamleren 

slik at det blir enkelt å putte større søppel i beholderen og 

å tømme den. Oppsamleren på Sweepmaster B800 

består av to deler (2 x 30 l). Det betyr at vekten fordeles 

bedre, og at det går greiere å tømme beholderen.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske forbedringer på maskinen som kan påvirke form, konstruksjon og farge. Maskinene på bildene kan være 
utstyrt med ekstrautstyr.
* I henhold til VDMA 24441

Sweepmaster

B650 /E 650

Sweepmaster

B800/ P800



8
1

-1
0

-2
3

6
3

-1

Hako GmbH
Hamburger Str. 209-239
23840 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 45 31- 806 0
www.hako.com

Din En iSo 9001

Din En iSo 14001

Hako: miljøvennlig fra 

begynnelsen!

Det er en selvfølge for oss 

å bevare og verne om 

miljøet! Vi stiller høye krav 

til miljøvennlighet allerede 

under produksjonen av 

maskiner.

Vi er alltid tilgjengelige! 

Fra vårt store lager leverer 

vi raskt reservedeler og 

tilbehør.

Vi finnes der du er!

Vi har god geografisk 

dekning både når det 

gjelder salg og service. 

Vi ønsker å være til stede 

for kundene våre.

Fokus på sikkerhet! 

Maskinene våre oppfyller 

de høyeste kravene til 

sikkerhet.

Avtaler om kjøp, leie 

eller leasing – 

spesialavtaler

Vi tilbyr en rekke 

finansieringsløsninger. 

Kontakt oss, så 

skreddersyr vi et tilbud.

Hako markedsføres og selges i Norge av

Hako Ground & Garden AS 

Verkseier Furulundsvei 13

Pb. 73 Alnabru

NO-0614 Oslo 

Tlf.: 22 90 77 60

Faks: 22 90 77 70 

www.hako.no


