Rengøringsteknik

Sweepmaster B800 R
Fejemaskinen til
støvfri rengøring
Ide e l til små og mellemstore arealer.
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Den fulde Hako-kvalitet - uden at sprænge budgettet
Når det handler om støvfri rengøring af små og mellemstore arealer, kommer man ikke
udenom Sweepmaster B800 R. Den arbejder efter overbørstningsprincippet, der sørger
for en maksimal beholderfyldning. Således sikres, til enhver tid, lange indsatstider og
førsteklasses rengøringsresultater. For et konstant rent arbejdsresultat, kan filteret
ganske enkelt rystes jævnligt under rengøringen. For rengøring efter arbejdet, er det
hurtigt og let tilgængeligt fra den rene side. Den robuste stålrammekonstruktion i kraftig
kvalitet, gør Sweepmaster til en ægte professionel maskine, der sørger for upåklagelig
rengøring over en lang årrække!
1) Take-it-Easy

3) Rengøring af filter

5) Enkel vedligeholdelse

Beholdersystem for

Rystning af filter med

Vip sædeklappen op og

enkel tømning med

blot et enkelt greb.

alle service- og vedlige-

blot et greb.

holdelsespunkter er frit
4) Rene kanter

2) Vedligeholdelses-

Stordimensionerede side-

fri batteridrift

børster for perfekt rengø-

Miljøvenlig med lang

ringsresultat, også langs

levetid. Monteret med

kanter og hjørner. Robust

indbygget lader.

påkørselssikring.

tilgængelige.

Ny definition af ydelse
Med Sweepmaster B800 R forenes de kompakte
mål på en håndført maskine, med komfort og
ydeevne til en Ride-on maskine - 100% Hako:
• solid og robust udførelse
• Lavt værditab
• Fortrinligt fejeresultat
• Optimal støvopsamling og filterrengøring
• Lang driftstid på batteri - op til 3,5 timer
• Integreret lader

Sweepmaster B800 R

Intelli-Flap ®
Den innovative grovsmudsklap gør opsamling
af små tunge genstande, som f. eks. skruer på
glatte underlag, meget enkel. Når maskinen
kører henover genstanden giver intelli-klappen

Tekniske Data

B800 R

B800 R 2 SB

Køremotor (V/W)
Fejedrev (V/W)
Batterisystem (Ah)

24 / 600
24 /600
24

24 / 600
24 /600
24

Fejebredde (mm)

670

670

Fejebredde med
sidebørste (mm)

890

1.110

6

6

5.340

6.660

1,5

1,5

2 x 25

2 x 25

282

286

1.282 / 908 / 1.219

1.282 / 998 / 1.219

Fejehastighed (km/t)
Max. teoretisk kapacitet (m2/t)
(i.h.t. VDMA 24441)
Filterflade (m2)
Smudsbeholder Volumen (L)
Vægt driftsklar
Længde/bredde/højde
(over rat) (mm)

efter lokalt, uden at hele tætningen på fejeenheden, løftes.

Ret til ændringer i form, farve og udførelse, af hensyn til den tekniske videreudvikling, forbeholdes.
Billederne kan indeholde ekstraudstyr.

Take-it-Easy – det komfortable beholdersystem
Betjeningsgrebet bagpå maskinen sænker smudsbeholderene ned
for indkastning af større dele eller bekvem afmontering.
På Sweepmaster B800 R er smudsbeholderne delt (2 x 30 liter),
derved fordeles vægten bedre, hvilket letter tømningen af
smudsbeholderne.

Hako: miljøvenlig fra

Overalt og lige i

Køb, leje, leasing

Vi er der for Dem, døg-

starten

nærheden

Vi tilbyder Dem et utal af

net rundt

Vi vil gerne efterlade

Vort effektive servicenet

individuelle og attraktive

Hako beredskabs- og

jorden ren. Hensynet

garanterer korte veje og

finansieringsmuligheder.

reservedelsservice sikrer

til ressourcer, miljø og

hurtig hjælp i Danmark.

den højeste leveringssik-

klima bestemmer derfor

kerhed.
Renlighed med

Dette er bekræftet over

sikkerhed

for os af uafhængige

Vore maskiner opfylder de

institutter. Mere om

højeste krav. Pålidelig

vort engangement kan

kvalitet „made by Hako“.

De finde på

Vi servicerer hvad

www.hako.com

vi sælger.

Din EN iso 9001:2008
Din EN iso 14001:2009
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