
Kjørbar vakuumfe iemask in t i l  støv f r i  fe i ing av små og mel lomstore area ler 

Sweepmaster B800 R

Ny!
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Vakuumfe iemask iner

Sweepmaster B800 R

Alltid beste kvalitet fra Hako – grundig feiing som gir resultater. 

Økonomisk, lettstyrt og robust!

Når du trenger støvfri feiing av små og mellomstore arealer, finner du ikke noen bedre 

maskin enn tyskproduserte Sweepmaster B800 R. Takket være at maskinen har over-

feiing, kan hele oppsamleren fylles. Dermed kan du arbeide lenger uten å tømme 

beholderen. Du kan sørge for at maskinen gir samme resultat hele tiden ved å riste 

filteret rent en gang iblant. Etter arbeidet kan du raskt og enkelt ta filteret ut og rengjøre 

det. Den robuste stålrammen holder høy kvalitet og bidrar til at Sweepmaster er en 

maskin for profesjonell bruk som vil rengjøre effektivt og grundig i mange år fremover.

1) Take-it-Easy         

Oppsamlerne er konstruert 

slik at de enkelte tømmes 

ved at du skyver ned hånd-

taket på maskinen, og drar 

ut beholderne i én hånd-

vending.

 

2) Vedlikeholdsfrie    

batterier                    

Batteriene er vedlikeholds-

frie (GEL) og gir deg lang 

driftstid. Innebygd lader er 

standard.

3) Rengjøre filteret 

Rengjør filteret ved å riste 

det, enkelt og greit!

 

4) Feier uten å etterlate 

spor                           

Stor sidebørste gir perfekt 

resultat, og en robust    

stålramme beskytter 

maskinen.

5) Uproblematisk 

rengjøring                  

Løft helt enkelt opp setet 

og få tilgang til alle områder 

som krever rengjøring og 

vedlikehold.



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 R består 

av to deler (2 x 30 l). Det betyr at vekten fordeles bedre, og 

at det går greiere å tømme beholderen.

Sweepmaster B800 R

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.

Redefining performance

Sweepmaster B800 R kombinerer gåmaskinens 

kompakte konstruksjon med den kjørbare 

maskinens komfort og effektivitet – 100 % 

Hako:

• solid, robust konstruksjon

• holder seg i verdi

• gir perfekt resultat

• støvfri feiing og filterrengjøring

• innebygd lader

Smart leppe

Leppen for unnvikelse av større gjenstander gjør 

det enkelt å rengjøre små og vanskelige områder, 

for eksempel hvis du vil feie opp skruer fra slette 

underlag: Kjør helt enkelt over søppelet, så løftes 

leppen opp foran børsten – tetningsfunksjonen til 

feiemekanismen påvirkes ikke.

Tekniske data B800 R B800 R 2 SB

Effekt motor (V/W)
Feiemotor (V/W) 
Batteri (Ah)

24 / 600 
24 /600 

24

24 / 600 
24 /600 

24

Arbeidsbredde (mm) 670 670

Arbeidsbredde med 
sidebørste (mm)

890 1,110

Arbeidshastighet (km/t) 6 6

Arealkapasitet (m2/t)
(oppfyller VDMA 24441)

5,340 6,660

Filteroverf late (m2) 1.5 1,5

Oppsamler (l) 2 x 30 2 x 30

Vekt
(klar ti l bruk) (kg)

282 286

L/B/H  
(høyde over rattet) (mm)

1,282 / 908 / 1,237 1,282 / 998 / 1,237
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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


