
Sweepmaster 1200 / 1500 RH
För ekonomisk sopsugning av större ytor



Åkbara sopsugmask iner med en y tkapaci tet  på upp t i l l  16,200 m2/t im

Sweepmaster 1200 / 1500 RH

Förenkla sopningen!

Perfekt rengöring av större ytor

Kraftfull, intelligent och hållbar: Genom att 

välja Sweepmaster 1200 RH eller Sweep-

master 1500 RH, tar ni ett avgörande steg 

för att förändra och förbättra prestanda 

och effektivitet när det gäller rengöring av 

t.ex. industriella och kommersiella lokaler. 

Med en ytkapacitet upp till 10,300 m²/tim 

(Sweepmaster 1200 RH) eller upp till 16,200 

m2/tim (Sweepmaster 1500 RH), erbjuder 

maskinerna rengöring med hög kvalitet.

Båda maskinerna är lämpade för snabb 

och effektiv dammfri sopning av såväl 

inomhus i lager och produktionsanläggnin-

gar som utomhus i t.ex. garage m.m. Med 

hög backtagningsförmåga är maskinen 

kraftfull och klarar enkelt rengöring i t.ex. 

parkeringshus med ramper.

Kvalitet för långsiktig tillförlitlighet

Att välja Hako är inte bara en investering i 

kvalitet utan även i hållbarhet och tillförlit-

lighet. Högsta tillgänglighet och lång 

livslängd är grunden för konstruktionen av 

Sweepmaster 1200 RH och Sweepmaster 

1500 RH. De fasta yttre ramarna är gjorda 

av stål, som till skillnad från andra material 

tål stötar. Som med alla målade ståldetal-

jer, är den försedd med ett mycket 

slitstarkt 2-lagers rostskyddande pulver-

lack och uppfyller därmed de högsta 

kraven när det gäller kvalitet.
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Mycket effektiv

Precis som alla andra Hako maskiner, är Sweepmaster 

1200 RH och Sweepmaster 1500 RH designade med 

effektivitet och servicevänlighet som prioritet. För under-

håll och service, kan hela förarplatsen enkelt öppnas utan 

verktyg. Diagnostik systemet på Sweepmaster 1500 RH 

ger ytterligare hjälp för att analysera vart felet sitter om 

maskinen inte fungerar. Detta sparar både tid och pengar. 

Effektiv bensindrift, gasoldrift eller kraftfull batteridrift  

säkerställer långa driftstider tack vare den låga förbruknin-

gen. Filter system med lång hållbarhet och stora soplådor 

gör grunden för effektivt arbete utan avbrott. Detta ökar 

effektiviteten. Maskinen har lång hållbarhet och högt 

andrahandsvärde. 
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1 2

Sweepmaster 1200 RH

Ytkapaci tet  upp t i l l  10,300 m2/t im

Sweepmaster 1200 RH

1) Enkel manövrering 

Förarplatsen: God sikt och 

ergonomiskt utformad 

panel och förarplats.  

2) Smidig åtkomst

Den stora huvudcylinder-

borsten kan bytas helt utan 

verktyg.  

Genomtänkt teknik för hög flexibilitet

Sweepmaster 1200 RH  är försedd med all utrustning och funktionella egenskaper som 

sin storebror Sweepmaster 1500 RH, men drivs manuellt med hjälp av enkla spakar. 

Finns för bensin, gasol och batterimodeller, där alla typer av inomhus och utomhussop-

ning är möjlig. Driftstiden för batterimodellen är max 5 timmar och driftstiden för model-

lerna med förbränningsmotorer är upp till 10 timmar. Detta möjliggör optimal användning 

av maskinen vilket innebär att lokalerna städas ännu mer effektivt med en Hako maskin. 
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Sweepmaster 1500 RH 

Maskinen är utrustad med tillvalet skyddsbåge

Sweepmaster 1500 RH
Ytkapaci tet  upp t i l l  16,200 m2/t im

1) Robust chassie och 

krockskydd

Ett krockskydd skyddar 

borsten från ev. krockska-

dor vilket ökar maskinens 

livslängd.

2) Enkelt underhåll

För underhåll och service, 

kan hela förarplatsen enkelt 

öppnas utan verktyg.

Det där lilla extra

Sweepmaster 1500 RH uppfyller alla krav för att försäkra om många års ergonomiskt 

arbete under svåra arbetsförhållanden. Den effektiva sopenheten, det högpresterande 

filtret och kraftfulla motorer, olika driftssystem och en enkel knapptryckning för att starta 

alla arbetsmoment gör Sweepmaster 1500 RH till den idealiska sopsugmaskinen för 

medelstora och stora ytor. Den stora sidoborsten sopar effektivt ihop smutsen till 

huvudborsten och kommer åt nära kanter och hörn. Sopsystemet fungerar med över-

sopningprincipen så att soplådan kan fyllas till hela sin kapacitet. Detta ger en längre 

driftstid utan avbrott.
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Genomtänk t,  in i  minsta deta l j

Sweepmaster 1200 RH och 1500 RH,
övertygande, och med många fördelar

1) Cylinderborste

Skydd mot skador på 

borsten från t.ex. tejp och 

andra större föremål i t.ex. 

lagerlokaler. Cylinder-

borsten byts enkelt utan 

verktyg.

 

2) Ren luft

Lång driftstid tack vare 

filterkasettsystemet med 

stora filterytor och R2S 

filter. (Hako patent)

3) + 4) Slitagejustering

Huvudborsten justeras 

enkelt vid slitage med hjälp 

av ABBA systemet (auto-

matisk soplåde- och borst-

justering) för perfekt 

resultat under cylinder-

borstens hela livslängd.

5) Skyddsflik skräplåda  

(Sweepmaster 1500 RH)

För att kunna slänga större 

skräp, kan soplådan enkelt 

öppnas för att slänga i 

skräpet, helt utan att 

dammet i lådan flyger ut.

6) Hydraulisk 

högtömning 

Soplådan kan höjas upp till 

1,52 meter för tömning. 

7) Tydlig panel för enkel 

manövrering 

För ökad säkerhet och kort 

träningsperiod är panelen 

tydlig och enkel att förstå.

8) Ett knapptryck för alla 

arbetsmoment  

(Sweepmaster 1500 RH)

Hakos gröna knapp startar 

samtliga arbetsmoment i 

ett och samma knapptryck. 

9) Snabb åtkomst vid 

underhåll och service

Enkel åtkomst till det 

tekniska systemet, vilket 

minimerar stilleståndstider.
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Teknisk Data * P1200 RH D1200 RH B1200 RH P1500 RH D1500 RH B1500 RH

Drift Bensin/LPG Diesel Batteri Bensin/LPG Diesel Batteri

Total förbrukning 11,9 kW 9,8 kW 4,3 kW 15 kW 14 kW 6 kW

Sopbredd  med 
1 SB / 2 SB

80 / 115 / 147 cm 80 / 115 / 147 cm 80 / 115 / 147 cm 92 / 127 / 162 cm 92 / 127 / 162 cm 92 / 127 / 162 cm

Ytkapacitet med
1 SB

10,300 m2 / tim 10,300 m2 / tim 9,200 m2 / tim 12,960 m2 / tim 12,960 m2 / tim 10,400 m2 / tim

ABBA systemet • • • • • •

Soplåda volym 130 l 130 l 130 l 250 l 250 l 250 l

Högtömmande 
upp till

142 cm 142 cm 142 cm 152 cm 152 cm 152 cm

Filteryta 5,0 m2 5,0 m2 5,0 m2 7,5 m2 7,5 m2 7,5 m2

R2S filter 
rengöring

• • • • • •

Arbetshastighet 9 km / tim 9 km / tim 8 km / tim 10 km / tim 10 km / tim 8 km / tim

Backtagnings 
förmåga

18 % 18 % 16 % 18 % 18 % 16 %

Vikt, redo för 
drift

763 kg 784 kg 920 – 1,100 kg 1,100 – 1,350 kg 1,100 – 1,350 kg 1,465 – 1,750 kg

Bredd x Längd 1,142 x 1,998 mm 1,142 x 1,998 mm 1,142 x 1,998 mm 1,335 x 2,230 mm 1,335 x 2,230 mm 1,335 x 2,230 mm

Höjd (med 
skyddsbåge)

1,520 (1,999) mm 1,520 (1,999) mm 1,520 (1,999) mm 1,596 (1,980) mm 1,596 (1,980) mm 1,596 (1,980) mm

*  Standardutförande; Vi reserverar oss för rättigheten att göra tekniska förbättringar på maskinen som påverkar form, design & färg. Maskinerna på    
bilderna kan ha tillvalsfunktioner.

Speciell utrustning för speciella krav

Inget behov är det andra likt. Därför erbjuder vi inte bara 

ett utbud av olika drift och sopbredder. Geonom att lägga 

till specialutrustning, så som partikelfilter som uppfyller 

kraven TRGS 554 för dieselmotorn, skyddsbåge, en extra 

höger sidoborste, ett lampsystem kompatibelt med 

licencierade trafikregler (StVZO)  

eller varningsljus och flera andra tillval, kan vi montera 

precis det ni behöver på maskinen.

Attraktiva tjänster till attraktiva villkor

Er investering i Hako betalar sig redan efter en kort tid - 

genom en robust kvalitet och enkla manövreringar vilket 

förebygger onödiga stillestånd och ger lägre driftskostnader 

genom hela maskinens livstid. Vårt utbud av service gör 

investeringen ännu mer kalylerbar. 

Service, så som Hakos fullservice eller serviceavtal finns 

tillgängliga för attraktiva kostnader, och gör det möjligt att 

redan i förväg kunna kalkylera och förhindra onödiga 

kostnader. Fråga er närmaste Hako representant, vi finns där 

ni finns!

Den perfekta maskinen för varje uppgift
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Sweepmaster i en överblick



DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001

Hako GmbH
Hamburger Str. 209-239
23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 45 31- 806 0
www.hako.com 8

1
-1

0
-2

4
0

0

Hako: miljövänlig från 

början!

Att bevara och underhålla 

vår miljö och vårt klimat är 

en självklarhet för oss! 

Redan vid produktion av 

maskiner, ser vi till att ha 

den högsta miljöaspekten.

Vi finns alltid till för er!

Vårt stora lager med 

reservdelar och tillbehör 

möjliggör snabba 

reservdelsleveranser. 

Vi finns där Ni finns!

Vi är rikstäckande både när 

det gäller försäljning och 

service. Allt för att kunna 

leva upp till våra kunders 

önskemål.

Säkerhet framför allt!

Våra maskiner uppfyller 

de högst ställda kraven 

när det gäller säkerhet.

Köp, hyra, leasing, funk-

tionsavtal.

Vi erbjuder alla typer av 

finansiella lösningar. 

Kontakta oss så special-

anpassar vi efter Era 

önskemål.

Hako marknadsförs & säljs i Skandinavien av

Hako Ground & Garden AB

Skallebackavägen 10

302 41 Halmstad

Tel: 035-10 00 00

www.hako.se


