
Vakuumfeiemaskin for  små og mel lomstore arealer 

Sweepmaster B500



5) Enkel drift

Enkel håndtering og verdifulle 

tilleggsfunksjoner gjør maskinen 

anvendelig og effektiv i det 

daglige arbeidet.

4) Oversiktlig betjening 

Betjeningspanelet er 

meget oversiktlig og 

forklarer alle funksjonene 

med symboler.

1) Oppsamler og filter-

system

Den store og helt fyllbare 

oppsamleren har en 

kapasitet på 40 liter og er 

den største i sin klasse.

Takket være den store 

oppsamleren og det 

effektive filtersystemet, 

takler Sweepmaster B500 

selv de mest krevende 

miljøer.

2) Enkel service og 

greit vedlikehold

Maskinen er enkel å utføre 

service på og vedlike-

holde.

 

Sweepmaster B500 

Vakuumfeiemaskin for alle 

typer harde gulv og tepper. 

Arealkapasitet på opptil 

2400 m². Effektivt støvopp-

tak takket være vakuum-

effekten som børstene 

skaper samt et stort filer. 

En effektiv tyskprodusert 

vakuumfeiemaskin med 

filtersystem.

3) Innebygd lader 

Maskinen har innebygd 

lader og kan enkelt lades i 

en vanlig stikkontakt. De 

vedlikeholdsfrie batteriene 

garanterer lang driftstid.
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Vakuumfeiemaskinen for både 
utendørs- og innendørsbruk!

Sweepmaster B500

Tekniske data Sweepmaster B500

Arbeidsbredde uten/med sidebørste cm 40/60

Arealkapasitet m2/t 2400

Volum oppsamler l 40

Filteroverflate m2 1,2

Kapasitet W 210

Arbeidshastighet km/t 4,0

Vekt, klar til bruk kg 51

Bredde mm 700

Lengde mm 880

Høyde mm 600

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.



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


