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Kjørbare fe iemask iner med en area lkapasi tet  på oppt i l  7200 m2/t

Effektiv feiing 
– raskt og rent

Sweepmaster 900/980 R – effektiv, helt enkelt ...

Kvalitet og pålitelighet

Enten du velger Sweepmaster 900 eller 

980, er du garantert en effektiv og økono-

misk rengjøring takket være tyskprodu-

serte komponenter av høy kvalitet.

Perfekt resultat

Det kan brukes to sidebørster, og 

maskinen kan dermed gjøre godt rent 

inntil kanter. Sidebørstene feier skitten mot 

den store sylinderbørsten, som deretter 

feier den videre opp i oppsamleren. 

En kraftig sugeturbin, som er utstyrt med 

et luftfilter med en filtreringsgrad på over 

99 % og et patentert Hako-R2S-filter, 

garanterer at luften holdes ren når du feier.

 

Økonomisk drift

Den kraftige konstruksjonen til Sweep-

master gjør maskinen ekstra robust og 

bidrar til lang levetid. Den store oppsam-

leren og den lange driftstiden sørger for at 

du kan arbeide uten avbrudd og få maksi-

malt ut av arbeidstiden. Dessuten har 

maskinen en servicevennlig design som gir 

enkel tilgang i forbindelse med service og 

vedlikehold. Sylinderbørsten kan byttes 

raskt og enkelt og helt uten verktøy. 

Dette sparer ikke bare tid, men bidrar 

også til lang levetid og lave service-

kostnader.
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Sweepmaster B980 RHSweepmaster B900 R

Den optimale løsningen for alle oppgaver

Hakos utvalg av feiemaskiner garanterer at du får rett 

maskin til rett underlag. Batteridrift med ulike batteri-

systemer sørger for utslippsfri drift innendørs. Våre 

effektive og stillegående bensindrevne feiemaskiner er 

svaret på ditt behov når det gjelder krevende arbeid 

utendørs. Sweepmaster 980 kan fås i batteri- eller 

bensinutgave. Begge modellene gir ren og effektiv drift. 

Uansett hvilken type maskin du velger, er det mulig å få 

en driftstid på opptil 4,5 time uten avbrudd.

Avhengig av modellen og utstyret som velges, klarer 

maskinene en stigning på opptil 20 %. Perfekt til 

rengjøring av for eksempel parkeringsanlegg.
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Sweepmaster 900 R fe iemask in 

Helt enkelt god

Sweepmaster B900 R

Sweepmaster 900 R – feiing uten tapt ytelse

Sweepmaster 900 R gir perfekte feieresultater til en attraktiv pris, og kvaliteten er 

velprøvd Hako-kvalitet. Med sin gode manøvrerbarhet og store arealkapasitet takler 

maskinen rengjøring av mellomstore arealer raskt og effektivt. Det enkle 

instrumentpanelet og den gode sikten hjelper føreren med å kjøre maskinen på en trygg 

måte. Sweepmaster 900 R fås med batteridrift for utslippsfri bruk innendørs 

(Sweepmaster B900 R) og med bensinmotor med hydrostatdrift (Sweepmaster D900 R) 

for bruk utendørs.

Take-it-Easy

De to oppsamlerne kan tas ut hver for seg 

og er enkle å tømme. Det er enkelt å 

komme til oppsamlerne når du for 

eksempel vil kontrollere dem eller legge i 

større søppel.
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Sweepmaster 980 R fe iemask in 

Komfortabel og lettstyrt

Sweepmaster B980 RH

Sweepmaster 980 R – komfortabel og smidig feiing

I tillegg til den høye ytelsen til Sweepmaster 900 R, kan Sweepmaster 980 R tilby mer 

utstyr og mer komfort.

Kraftigere drift, automatisert filterrengjøring og praktiske alternativer øker både 

mulighetene og effektiviteten. Oppsamlerskuffen «Take-it-Easy» er standard, og 

ekstrautstyret for høy tømming gir økt komfort for de større maskinene i klassen. 

Sweepmaster 980 R fås med batteridrift eller bensindrift. Med eksempelvis ekstra 

komfortabelt sete, varsellys, støvsuger (E-versjonen) eller beskyttelsesbøyle kan 

maskinen skreddersys til dine behov.

1) Take-it-Easy

Smart oppsamlerskuff for manuell 

tømming.

2) Komfortabel høy tømming

Oppsamleren kan heves og tømmes i for 

eksempel en container med ett enkelt 

knappetrykk (ekstrautstyr).
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Gjennomtenk t t i l  minste deta l j

Sweepmaster 900 R og 980 R overbeviser 
med sine mange fordeler

1) Førerplassen i 

Sweepmaster 900 R 

Enkle kontroller og lettfor-

ståelig panel.

2) Førerplassen i 

Sweepmaster 980 R

Stort ratt som forenkler 

styringen, velplasserte og 

komfortable kontroller, 

smidig manøvrering.

 

3) Sikker drift

Sikker kjøring garanteres, 

godt grep også i stigninger.

4) Manøvrering 

Minimal svingradius letter 

arbeidet på trange steder.

 

5) To sidebørster

En ekstra (venstre) side-

børste gir økt effektivitet og 

kapasitet.

6) Bytte av sylinder-

børste 

Enkel å vedlikeholde: 

Sylinderbørster byttes på 

enkel måte uten verktøy.

7) Justering av børster 

Sentral justering av børsten 

uten behov for verktøy. 

 

8) Filter

Enkel tilgang til det elek-

triske ristesystemet (Sweep-

master 980 R) når det skal 

rengjøres.

9) Vedlikehold

Enkel tilgang for vedlikehold 

og justeringer.
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Tekniske data /  ser vice

Sweepmaster i korte trekk

Å kjøpe Hako gir raskt verdi for pengene

Alle investeringer bør lønne seg. Din investering i Hako betaler 

seg allerede etter kort tid – takket være robust kvalitet og 

enkel manøvrering, noe som forebygger unødig nedetid og 

gir lavere driftskostnader gjennom hele levetiden til maskinen. 

Vårt servicetilbud gjør investeringen enda tryggere.

 

Service av typen Hakos fullservice eller en serviceavtale 

leveres til lave kostnader og gjør det mulig å hindre 

unødvendige utgifter og beregne kostnadene på et tidlig 

tidspunkt. Spør nærmeste Hako-representant, vi er til stede i 

nærheten av deg!

B900 R P900 R B980 R B980 RH P980 R P980 RH

Drif t Batteri Bensin Batteri Batteri Bensin/ LPG Bensin/ LPG

Totalt strømforbruk 
(kW)

1,7 4,9 2,3 2,3 6,0 6,0

Feie- og arbeids-
hastighet (km/t) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Klatreevne (%) 12 12 20 20 20 20

Feiebredde (cm) /
arealkapasitet (m2/t)

70 /  
4.200

70 /  
4.200

70 /  
4.200

70 /  
4.200

70 / 
 4.200

70 /  
4.200

... med 1 sidebørste
(m2/t)

95/  
5.700

95 /  
5.700

95 /  
5.700

95/ 
 5.700

95/  
5.700

95/  
5.700

... med 2 sidebørster
(m2/t)

120/ 
 7.200

120 /  
7.200

120/  
7.200

120/  
7.200

120/ 
 7.200

120 /  
7.200

Volum oppsamler (l) 2 x 30 2 x 30 2 x 30 75 2 x 30 75 

Take-it-Easy • • • – • –

Høy tømming opp til
135 cm

– – – • – •

Filteroverf late (m2) 3 3 3 3 3 3 

Filtreringsgrad (%) > 99 > 99 > 99 > 99 > 99 > 99 

Filterrengjøringssystem Elektrisk Elektrisk
R2S  

(elektrisk)
R2S  

(elektrisk)
R2S  

(elektrisk)
R2S  

(elektrisk)

Vekt, klar til bruk (kg) 440 350 550 550 380 380 

Lengde og bredde 
(mm)

1.500 x  
1.000 

1.500 x  
1.000 

1.500 x  
1.000 

1.500 x  
1.000 

1.500 x  
1.000 

1.500 x  
1.000 

Høyde / med 
beskyttelsesbøyle

1.330 / – 1.330 / – 1.300 / 2.000 1.300 / 2.000 1.300 / 2.000 1.300 / 2.000

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.
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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

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


