
En kompak t,  manue l l  fe iemask in for  mindre area ler 
innen- og utendørs

Sweepmaster M600
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1) Ren drift

1. Sidebørsten feier skitt fra 

hjørner og kanter slik at hoved-

børsten kan feie skitten videre 

opp i oppsamleren.

2. Oppsamleren er enkel å ta ut 

og tømme.

3. Hold oppsamleren slik bildet 

viser, og rist den for å tømme 

den.

2) Håndtak

Håndtakets stilling kan justeres 

slik at den enkelte bruker kan 

arbeide ergonomisk riktig.

 

Sweepmaster M600 feie-

maskin med en areal-

kapasitet på opptil 

2300 m2/t.

Enkel og robust: støtsikker 

stålramme og robust 

aluminiumsramme, 

uknuselig oppsamler i plast 

med fem års garanti.

Praktisk, lettmanøvrert og 

enkel å rengjøre. 

En praktisk løsning for 

mindre arealer så vel 

utendørs som innendørs.

3) Enkel å transportere

Takket være de store hjulene kan 

maskinen enkelt tas med opp 

trapper og over kantsteiner og 

terskler. Maskinen er også 

konstruert slik at den kan passere 

gjennom døråpninger.



Liten og lettstyrt, til feiing av mindre arealer!

Sweepmaster M600

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.

Tekniske data Sweepmaster M600

Feiebredde uten/med sidebørste cm 48/67

Arealkapasitet (maks.) m2/t 2.300

Volum oppsamler liter 40

Vekt kg 24

Bredde med sidebørste mm 790

Lengde med sidebørste mm 1.330

Lengde med håndtak mm 1.550

Høyde med nedfelt håndtak mm 390

Høyde med håndtak mm 900/1.060



Din En iSo 9001

Din En iSo 14001

Hako GmbH
Hamburger Str. 209-239
23840 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 45 31- 806 0
www.hako.com 8
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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


