
Sopsugmask iner för  dammfr i  rengör ing 
av mindre och mede lstora y tor

Sweepmaster 650 / 800
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Sopsugmask iner

Sweepmaster 650 / 800

Högsta kvalitet för bästa resultat,

ekonomisk, smidig och stabil.

För dammfri sopning av mindre och medelstora ytor är Sweepmaster den perfekta 

lösningen. Borstarna sopar upp smutset till soplådan som fylls ovanifrån, vilket gör att 

soplådan kan fyllas helt innan den behöver tömmas. Detta gör att man kan arbeta och få 

bästa resultat under en längre period utan avbrott. För att nå bästa resultat kan filtret 

skakas enkelt under användningen av maskinen. För att sedan rengöra filtret efter 

arbetet tas filtret enkelt ut och rengörs. Den robusta stålramen gör Sweepmaster till en 

professionell maskin som effektivt kan rengöra era ytor för många år framöver.

1) Take-it-Easy

För enkel tömning av 

soplådan i ett 

arbetsmoment.

2) Underhållsfri batteri-

drift

Med inbyggd laddare kan 

maskinen laddas vid alla 

eluttag.

3) Bensindrift

Bensindrift finns för tyst 

sopsugning av 

utomhusytor. 

4) Rengöring nära 

kanter

Sidoborsten sopar enkelt 

ut smuts från kanterna.

5) Tillval: Matt kit

gör Sweepmaster till en 

maskin för effektiv

mattrengöring.



Teknisk data
Sweepmaster

B650 P650 B800 P800

Drif t
600 W elektronisk motor  

(12 V, 70 Ah batteri)
3.3 kW bensinmotor

600 W elektronisk motor 
(24 V, 70 Ah batteri)

3.3 kW bensinmotor

Arbetsbredd 505 mm 505 mm 670 mm 670 mm

Ytkapacitet* 2,525 m2/tim 2,525 m2/tim 3,350 m2/tim 3,350 m2/tim

Arbetsbredd med 
sidoborste

705 mm 705 mm 870 mm 870 mm

Ytkapacitet med 
sidoborste*

3,525 m2/tim 3,525 m2/tim 4,350 m2/tim 4,350 m2/tim

Arbetshastighet 5 km/tim 5 km/tim 5 km/tim 5 km/tim

Soplåda volym 35 l 35 l 2 x 25 l 2 x 25 l

Filter yta 1.5 m2 1.5 m2 1.5 m2 1.5 m2

Vikt (klar för 
användning)

122 kg 105 kg 165 kg 112 kg

Bredd/Längd/Höjd 
(handtag uppvikt)

685/1,100/715 mm 685/1,100/715 mm 800/1,100/715 mm 800/1,100/715 mm

Take-it-Easy – det bekväma soplådesystemet

Handtaget baktill på maskinen säkner soplådan  –  för att 

enkelt kunna kasta i större skräp och för att smidigt kunna 

tömma dem. Soplådan på Sweepmaster B800 är uppdelad 

i två delar (2 x 30 l).  Det betyder att vikten fördelas bättre 

och soplådan blir lättare att tömma.

Vi reserverar oss för rättigheten att göra tekniska förbättringar på maskinen som påverkar form, design & färg. Maskinerna på bilderna kan ha 
tillvalsfunktioner.
* I enlighet med VDMA 24441

Sweepmaster

B650/P650

Sweepmaster

B800/P800
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DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001

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

Johans Städmaskiner AB 

Skönsbergsvägen 63 

856 31 Sundsvall

Tel: 060-789 05 90 

www.johans.se




