Rengøringsteknik

Sweepmaster 1200/1500 RH
Ride-on fejemaskiner
Til ratione l rengøring af store arealer

Fe je mask i ne r me d sæ de og e n kap ac i tet p å op til 16.20 0 m²/t

Sweepmaster 1200 / 1500 RH

Be d r e fe jn ing, g a ns ke e n ke lt.....
Til førsteklasses erhvervsrengøring

Kvalitet til langvarig drift

Stærk, intelligent og holdbar.

Med Deres beslutning for Hako investerer

Med Sweepmaster 1200 og Sweepmaster

De ikke blot i kvalitet, men også i lang

1500 har De taget et afgørende skridt i

levetid og pålidelighed. Allerede under

retning mod kapacitet og rationalitet.

konstruktionen af Sweepmaster 1200 og

Med fladekapaciteter fra 10.300 m²/t

Sweepmaster 1500, er en høj anvendelig-

(Sweepmaster 1200) til 16.200 m²/t

hed og lang levetid i forgrunden. Således

(Sweepmaster 1500) er begge

er den solide, udvendigt liggende maskin-

Sweepmaster-modeller i superligaen for

ramme, fremstillet af stål, hvilket, modsat

fejemaskiner med sæde. Derved

andre materialer, opfanger kraftigere stød.

egner begge maskiner sig fortrinligt til

Som alle lakerede ståldele er den forsynet

hurtig og rationel støvfri rengøring af

med en ekstremt holdbar 2-lags korrosi-

lager- og produktionshaller, såvel som

onsbeskyttelse og opfylder dermed

faste udendørs anlæg. Med en stor

beviseligt de højeste kvalitetskrav.

stigeevne har de også tilstrækkelig kraft
til rengøring af parkeringshuse og ramper.
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Fortrinlig rationel

Sparsomme benzin-, diesel- og gasdrev, såvel som kraftige

Som alle Hako-maskiner er også Sweepmaster 1200 og

batterisystemer, sørger med et lavt forbrug, for en lang

Sweepmaster 1500 konstrueret til at være effektive og

driftstid. Filtersystemer med lang standtid og stor beholder

reparationsvenlige. For vedligeholdelse og servicearbejde

danner grundlag for lange og uafbrudte arbejdsperioder.

kan sædekonsollen vippes op uden brug af værktøj. Det

Således opstår rationalitet. Ligeledes har en lang levetid og

intelligente diagnosesystem på Sweepmaster 1500 er en

høje gensalgspriser en positiv effekt på regnskabet.

yderligere hjælp, i form af fejldiagnose og fejlfinding, i
tilfælde af fejl på maskinen. Herved spares der tid og
omkostninger
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Kapac i tet på op til 10.30 0 m 2 /t

Sweepmaster 1200 RH

Sweepmaster P1200 RH

Gennemtænkt teknik for fuld fleksibilitet
Sweepmaster 1200 har alle udstyrs- og funktionskendetegn som sine storebrødre,
betjenes dog manuelt med let forståelige greb og kontakter. Med valgfri benzin-, gas-,
diesel- eller batteridrev er alle krævende former for indendørs eller udendørs arbejde
mulig. Driftstiden er op til 5 timer for batteri-modeller og op til 10 timer for forbrændingsmotorer. Herved muliggøres en optimal indsats for maskine og personale, hvilket
igen bidrager til endnu mere rationel erhvervsrengøring med Hako-maskiner.

1) Enkel betjening
Arbejdspladsen: god
oversigt over arbejdsområdet og ergonomiske Betjeningselementer
2) Let tilgængelig
Fejevalsen udskiftes let
uden brug af værktøj
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Kapac i tet på op til 16.20 0 m 2 /t

Sweepmaster 1500 RH

Sweepmaster P1500 RH
med førerværn (option)

Det lille ekstra
Sweepmaster 1500 opfylder alle forudsætninger for en langvarig og rationel indsats,
under svære betingelser. Det kraftige fejeaggregat, det højeffektive filtersystem såvel
som kraftfulde motorer, mangfoldige drivsystemer og den enkle, elektronisk
understøttede enkelt-tast betjening, gør Sweepmaster 1500 til den ideelle universal
fejemaskine til erhvervsmæssige fejeopgaver. De store sidebørster arbejder effektivt ind
mod hovedfejevalsen og løser deres opgave perfekt, selv ved kurvekørsel og fejning
omkring hjørner. Fejesystemet arbejder efter overbørstningsprincippet, således at
smudsbeholderen altid fyldes helt, for at sikre en lang indsatstid uden afbrydelser.
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1) Robust chassis og
påkørselssikring
Stabil basis og beskyttelse
af børsterne mod beskadigelser, for højeste
maskinudnyttelse.
2) Enkel vedligeholdelse
Sædekonsollen kan let
vippes op for service- og
vedligeholdelsesarbejder.
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G e nne mtæ nk t til mindste deta l je

Sweepmaster 1200 og 1500 RH
overbevisende og med mange fordele
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1) Fejevalse

3) +4) Slidudligning

5) Indkastklap

7) Klart betjenings-

Opviklingsbeskyttelse mod

Enkel indstilling af fejeval-

(Sweepmaster 1500)

koncept

lejeskader ved opfejning af

sen med ABBA-systemet

for opsamling af store

for bedre sikkerhed og

folie og bånd. Udskiftning

(automatisk-beholder-

genstande, folie eller

hurtig oplæring af

af fejevalse uden brug af

børste- tilpasning) for et

bånd. Ved indkastning

operatører

værktøj

perfekt fejespor i hele

forekommer der ikke støv

fejevalsens levetid

ved klappen

2) Ren returluft

8) Enkelttast betjening
(Sweepmaster 1500)

og lange indsatstider via

6) Hydraulisk hævning

Enkel betjening via den

plade-filtersystem med

af smudsbeholder

grønne Hakomatic-tast

stor filterflade og R2S-

Smudsbeholderen kan

filter-rengøringsteknologi

hæves for højtømning i

9) Hurtig service

(Hako-patent)

op til 1.52 m

Let tilgængelig for serviceog vedligeholdelsesarbejder, hvorved
stilstandstiden reduceres
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Te k niske data

Samlet overblik over Sweepmaster
Tekniske data*

P1200 RH

D1200 RH

B1200 RH

P1500 RH

D1500 RH

B1500 RH

Benzin /Gas

Diesel

Batteri

Benzin /Gas

Diesel

Batteri

11,9 kW

9,8 kW

4,3 kW

15 kW

14 kW

6 kW

Fejebredde med
1 / 2 sidebørste(r)

80 / 115 / 147 cm

80 / 115 / 147 cm

80 / 115 / 147 cm

92 / 127 / 162 cm

92 / 127 / 162 cm

92 / 127 / 162 cm

Kapacitet med 1
sidebørste

10.300 m 2 / t

10.300 m 2 / t

9.200 m 2 / t

12.960 m 2 / t

12.960 m 2 / t

10.400 m 2 / t

•

•

•

•

•

•

130 l

130 l

130 l

250 l

250 l

250 l

Udkasthøjde

142 cm

142 cm

142 cm

152 cm

152 cm

152 cm

Filterflade

5,0 m 2

5,0 m 2

5,0 m 2

7,5 m 2

7,5 m 2

7,5 m 2

•

•

•

•

•

•

9 km / t

9 km / t

8 km / t

10 km /t

10 km / t

8 km / t

18 %

18 %

16 %

18 %

18 %

16 %

763 kg

784 kg

920 – 1.100 kg

1.100 – 1.350 kg

1.100 – 1.350 kg

1.465 – 1.750 kg

Bredde x
Længde

1.142 x 1.998 mm

1.142 x 1.998 mm

1.142 x 1.998 mm

1.335 x 2.230 mm

1.335 x 2.230 mm

1.335 x 2.230 mm

Højde (med
førerværn)

1.520 (1.999) mm

1.520 (1.999) mm

1.520 (1.999) mm

1.596 (1.980) mm

1.596 (1.980) mm

1.596 (1.980) mm

Drev
Max. effekt

ABBA
slidudligning
Smudsbeholder
volumen

R2S-filterrengøringssystem
Arbejdshastighed
Stigeevne
Vægt driftsklar

* Basismodel; Ret til ændringer i form, farve og udførelse, forbeholdes af hensyn til den tekniske videreudvikling.
Billederne kan vise ekstraudstyr

Den ideelle maskine til enhver opgave
Specialudstyr til specielle krav

Attraktive serviceydelser for attraktive betingelser

Ingen indsats ligner de andre. Derfor leverer vi ikke blot

Med Hako er Deres investering hurtigere betalt - f. eks.

forskellige drev og fejebredder. Med specialudstyr såsom

ved den høje pålidelighed og de lave driftsomkostninger,

et partikelfilter ifølge TRGS 554 til dieselmotorer, et

gennem hele maskinens levetid. Endnu tydeligere er

førerværn, en ekstra venstre sidebørste, et lysanlæg

resultatet af vore serviceydelser. Serviceydelser som

ifølge StVZO eller et rotorblink, samt mange andre

Hako-fuldservice eller Hako-serviceaftale garanterer

options, kan De tilpasse maskinen præcist til netop

attraktive betingelser, som sikrer et fuldt overblik over

Deres behov.

vedligeholdelsesomkostninger og en omfattende maskinsikkerhed samt en optimal rådighed.
Kontakt os for yderligere information.
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Hako: miljøvenlig fra

Overalt og lige i

Køb, leje,

Vi er der for Dem,

starten

nærheden

leasing

døgnet rundt

Vi vil gerne efterlade

Vort effektive servicenet

Vi tilbyder Dem et utal af

Hako beredskabs- og

jorden ren. Hensynet til

garanterer korte veje og

individuelle og attraktive

reservedelsservice sikrer

ressourcer, miljø og klima

hurtig hjælp i Danmark.

finansieringsmuligheder.

den højeste

bestemmer derfor vores

leveringssikkerhed.

samlede indsats. Dette er

Renlighed med

bekræftet overfor os af

sikkerhed

uafhængige institutter.

Vore maskiner opfylder de

Mere om vort engagement

højeste krav. Pålidelig

kan De finde på

kvalitet „Made by Hako“.

www.hako.com

Vi servicerer hvad vi
sælger.

Din EN iso 9001:2008

Interessante
Finanzierungsalternativen

Hako Danmark A/S
Odensevej 33
5550 Langeskov
Tlf.: 65381163
Fax.: 65382951
Mail: hako@hako.dk
www.hako.dk
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Din EN iso 14001:2009

