
Sweepmaster 650 / 800 
Feje-sugemaskine
Til støvfri rengøring af små og mellemstore arealer 

Rengøringsteknik
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Fe je-sugemask ine

Sweepmaster 650 / 800

Hako kvalitet – optimale rengørings- 

resultater for små udgifter.

Man kommer ikke uden om Sweepmaster når der er tale om støvfri rengøring af små og 

mellemstore arealer. Maskinen arbejder ud fra overbørstningsprincippet, som sørger for 

maksimal udnyttelse af smudsbeholderen. Således opnår man til en hver tid uafbrudt 

arbejde med førsteklasses rengøringsresultat. For at opretholde uændrede rengørings-

resultater kan pladefilteret blot rystes en gang imellem under arbejdsindsatsen. 

Rengøringen af maskinen efter arbejdsindsats klares hurtigt, rent  og ukompliceret. Den 

robuste stålramme konstruktion gør Sweepmaster til en professionel maskine, der 

sørger for upåklagelig renlighed i mange år.  

1) Take-it-Easy- 

Beholdersystem

Smudsbeholderne fjernes 

med let hånd og tømmes 

bekvemt af 1 person

2) Vedligeholdelsesfrit 

batterisystem

Indbygget lader der kan til- 

sluttes vilkårlig stikkontakt  

3) Benzinmotor

i økonomisk og støjsvag 

industriudførelse for 

indsats på udendørs 

arealer

4) Rene kanter 

Stor overlapning af 

sidebørste ved 

kurvekørsel 

5) Optionelt Tæppe-Kit

til skånsom rengøring af 

tæppebelagte overflader



Tekniske data
Sweepmaster

B650 P650 B800 P800

Drev
600 W Elektromotor 
(Batteri 12 V, 70 Ah))

3,3 kW Benzinmotor
600 W Elektromotor 
(Batteri 12 V, 70 Ah) 

3,3 kW Benzinmotor

Fejebredde 505 mm 505 mm 670 mm 670 mm

Max. teoretisk 
kapacitet* 

2.525 m2/t 2.525 m2/t 3.350 m2/t 3.350 m2/t

Fejebredde med  
sidebørste 

705 mm 705 mm 870 mm 870 mm

Max. teoretisk kapacitet 
med sidebørste* 

3.525 m2/t 3.525 m2/t 4.350 m2/t 4.350 m2/t

Fejehastighed 5 km/t 5 km/t 5 km/t 5 km/t

Smudsbeholdervolumen 35 l 35 l 2 x 25 l 2 x 25 l

Støvfilter 1,5 m2 1,5 m2 1,5 m2 1,5 m2

Vægt (drif tsklar) 122 kg 105 kg 165 kg 112 kg

Bredde/Længde/Højde 
(med nedfældet håndtag)

685/1.100/715 mm 685/1.100/715 mm 800/1.100/715 mm 800/1.100/715 mm

Take-it-Easy – det komfortable beholdersystem

Det nedfældelige håndtag letter åbningen til smudsbehol- 

deren for ilægning af stort smuds samt udtagning og 

tømning, der fortages nemt og bekvemt af 1 person.  

På Sweepmasterr 800 er smudsbeholderen delt i (2 x 25 l). 

Således fordeles vægten bedre, og letter tømningen. 

Ret til ændringer i form, farve og udførelse af hensyn til den tekniske udvikling forbeholdes.  
* I henhold til VDMA 24441 

Sweepmaster P650 Sweepmaster B800
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Hako: miljøvenlig fra 

starten 

Vi vil gerne efterlade 

jorden ren. Hensynet til 

ressourcer, miljø og klima 

bestemmer derfor vores 

samlede indsats. Dette er 

bekræftet overfor os af 

uafhængige institutter. 

Mere om vort engagement 

kan De finde på 

www.hako.com 

 

Overalt og lige i  

nærheden 

Vort effektive servicenet 

garanterer korte veje og 

hurtig hjælp i Danmark.

Renlighed med 

sikkerhed 

Vore maskiner opfylder de 

højeste krav. Pålidelig 

kvalitet „Made by Hako“.  

Vi servicerer hvad vi 

sælger. 

Køb, leje, 

leasing 

Vi tilbyder Dem et utal af 

individuelle og attraktive 

finansieringsmuligheder.

 

Vi er der for Dem, 

døgnet rundt  

Hako beredskabs- og 

reservedelsservice sikrer 

den højeste 

leveringssikkerhed.

Hako Danmark A/S 
Odensevej 33  
5550 Langeskov  
Tlf.: 65381163 - 
Fax.: 65382951 
Mail: hako@hako.dk
www.hako.dk

Interessante  
Finanzierungsalternativen DIn En Iso 9001:2008 

DIn En Iso 14001:2009


