Sweepmaster 900 / 980 R/RH
För ef fe k ti v sopsug ning av me de lstora y tor

Å k ba ra sopsug mas k ine r me d y tkap ac i tet p å upp till 7,20 0 m 2 /tim

Effektiv sopning –
snabbt och rent

Sweepmaster 900/980 R – effektiv helt enkelt ...
Kvalitet och pålitlighet

Ekonomisk drift

Oavsett om ni väljer Sweepmaster 900

Den kraftfulla konstruktionen av

eller 980, garanteras att ytorna rengörs

Sweepmaster gör den extra robust, gör

med en hög prestanda, ekonomiskt, och

att maskinen klarar lång drift. Den stora

med den högsta graden av tillgänglighet,

smutsbehållaren och lång driftstid gör att

tack vare högsta kvalitet som tillverkas i

man kan arbeta oavbrutet och få ut maxi-

Tyskland.

malt arbete dagligen. Dessutom en service
vänlig design som som gör det enkelt att

Perfekt resultat

komma åt för underhåll och servicear-

Maximalt kan två sidoborstar användas,

beten. Cylinderborsten kan enkelt och

vilket gör att maskinen kommer åt att

snabbt bytas ut helt utan verktyg. Detta

rengöra nära kanter. Sidoborstarna sopar

sparar inte bara tid utan gör att maskinen

smutsen mot den stora cylinderborsten,

har en lång livslängd och låga servicekost-

som därefter sopar upp smutsen i smuts-

nader.

behållaren. En kraftfull sugturbin, utrustad
med ett luftfilter med en filtreringeffektivitet
på över 99% och ett patenterat Hako-R2S
filter, garanterar att luften hålls ren då man
sopar.
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Sweepmaster B900 R

Sweepmaster B980 RH

Den optimala lösningen för varje ändamål
Utbudet av sopmaskiner från Hako garanterar att ni får

Beroende på vilken modell och utrustning man väljer,

rätt maskin till rätt ytor. Batteri drift med olika batteri-

klarar maskinerna en backtagningsförmåga på upp till

system gör att det inte blir några utsläpp för inomhus drift.

20%. Perfekt för rengöring av t.ex. parkeringsgarage.

Våra högpresterande, tysta bensindrivna sopmaskiner är
vad ni behöver för krävande utomhus drift. Sweepmaster
980 med gasoldrift (LPG) ger en ren och effektiv drift.
Oavsett vilken typ av maskin ni väljer, är en driftstid på
upp till 4,5 timmar utan avbrott möjlig.
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S we e pmaste r 90 0 sopsug mas k in

Helt enkelt bra

Sweepmaster B900

Sweepmaster B900 R – sopning utan att förlora prestanda
Sweepmaster B900 R ger perfekta sopresultat till ett attraktivt pris, tillsammans med vår
beprövade Hako kvalitet. Att maskinen är enkel att manövrera kombinerat med den
stora ytkapaciteten gör rengöring av medelstora ytor enkel och effektiv. Den enkla
instrumentpanelen och god sikt gör att föraren kan köra maskinen på ett säkert sätt.
Sweepmaster B900 R finns med batteridrift för för inomhusdrift utan några utsläpp
(Sweepmaster B900 R) och med en hydrostatiskt driven bensinmotor för utomhusdrift.

Take-it-Easy
De två soplådorna kan tas bort individuellt
och är enkla att tömma. Soplådorna är
lätta att komma åt för att t.ex. kontrollera
dem eller kasta i större skräp.
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S we e pmaste r B980 R sopsug mask in

Bekväm och smidig

Sweepmaster B980 RH

Sweepmaster B980 R – bekväm, smidig sopning
Jämfört med den höga prestandan på Sweepmaster B900 R, erbjuder Sweepmaster
B980 R mer utrustning och mer komfort.
Kraftfullare drift, atuomatiserad filterrengöring och praktiska alternativ ökar både
möjligheter och effektivitet. “Take-it-Easy” soplådesystemet är standard, tillvalet med
högtömning ökar bekvämligheten för större maskiner i klassen. Förutom batteridrift eller
bensindriven motor, kan Sweepmaster B980 R även fås med gasoldrift (LPG). Med ett
t.ex. bekvämt säte, varningsljus, dammsugare (E versionen) eller skyddsbåge kan
maskinen skräddarsys efter era behov.
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1) Take-it-Easy
Smidigt soplådesystem för manuell
tömning
2) Bekväm högtömning
Soplådan kan höjas upp och tömmas (tillval) i t.ex. en container med ett enkelt
knapptryck.
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G e nomtä nk t, in i minsta deta l j

Sweepmaster B900 R och 980 R övertygar
med många fördelar
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1) Sweepmaster B900 R

3) Säker drift

5) Två sidoborstar

8) Filter

manövreringsplats

Säker körning garanterad,

En extra vänster sidoborste

Enkelt att komma åt det

Enkla reglage och

bra grepp även vid körning

ökar effektiviteten och

elektriska

lättförstålig panel.

i lutning.

kapaciteten under driften.

skakningssystemet
(Sweepmaster 980) för

2) Sweepmaster B980 R

4) Manövrering

6) Byte av

manövreringsplats

Minimal vändradie för

cylinderborste

Stor ratt för enkel styrning,

arbete i trånga utrymmen.

Enkel att underhålla:

9) Underhåll

välplacerade bekväma

cylinderborstarna kan

Enkelt att komma åt för

reglage, smidig

bytas enkelt utan verktyg.

underhåll och justeringar.

manövrering .
7) Justering av borstar
Central justering av borsten
utan att behöva verktyg.
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rengöring.

Te k nisk D ata / Se r vice

Sweepmaster i en överblick

B900 R

P900 R

B980 R

B980 RH

P980 RH

Batteri

Bensin

Batteri

Batteri

Bensin/ Gasol
LPG

Total förbrukning (kW)

1,7

4,9

2,3

2,3

6,0

Sop- och arbetshastighet
(km/h)

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Backtagningsförmåga
(%)

12

12

20

20

20

Sopbredd (cm)/
Ytkapacitet (m 2 /h)

70 /
4.200

70 /
4.200

70 /
4.200

70 /
4.200

70 /
4.200

... med 1 sidoborste
(m 2 /tim)

95/
5.700

95 /
5.700

95 /
5.700

95/
5.700

95/
5.700

... med 2 sidoborstar
(m 2 /tim)

120/
7.200

120 /
7.200

120/
7.200

120/
7.200

120/
7.200

Soplåda volym (l)

2 x 30

2 x 30

2 x 30

75

2 x 30

Take-it-easy

•

•

•

–

•

Högtömmande upp till
135 cm

–

–

–

•

–

Filter yta (m 2)

3

3

3

3

3

> 99

> 99

> 99

> 99

> 99

Elektrisk

Elektrisk

R2S
(elektrisk)

R2S
(elektrisk)

R2S
(elektrisk)

Vikt redo för drift (kg)

440

350

550

550

380

Längd x Bredd (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

Höjd/med skyddsbåge
(mm)

1.330 / –

1.330 / –

1.300 / 2.000

1.300 / 2.000

1.300 / 2.000

Drift

Filtrerings effektivitet
(%)
Filter rengörings
system

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

Att köpa Hako ger snabbt utdelning
Varje investering borde betala sig. Er investering i Hako betalar

Service, så som Hakos fullservice eller serviceavtal finns

sig redan efter en kort tid - genom en robust kvalitet och

tillgängliga för attraktiva kostnader, och gör det möjligt att

enkla manövreringar vilket förebygger onödiga stillestånd och

redan i förväg kunna kalkylera kostnader och förhindra

ger lägre driftskostnader genom hela maskinens livstid. Vårt

onödiga kostnader. Fråga er närmaste Hako representant, vi

utbud av service gör investeringen ännu mer kalylerbar.

finns där ni finns!
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Hako: miljövänlig från

Vi finns där Ni finns!

Köp, hyra, leasing,

Vi finns alltid till för er!

början!

Vi är rikstäckande både när

funktionsavtal.

Vårt stora lager med

Att bevara och underhålla

det gäller försäljning och

Vi erbjuder alla typer av

reservdelar och tillbehör

vår miljö och vårt klimat är

service. Allt för att kunna

finansiella lösningar.

möjliggör snabba

en självklarhet för oss!

leva upp till våra kunders

Kontakta oss så special-

reservdelsleveranser.

Redan vid produktion av

önskemål.

anpassar vi efter Era

maskiner, ser vi till att ha

önskemål.

den högsta miljöaspekten.
Säkerhet framför allt!
Våra maskiner uppfyller
de högst ställda kraven
när det gäller säkerhet.

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001

Hako Ground & Garden AB

Johans Städmaskiner AB

Skallebackavägen 10

Skönsbergsvägen 63

302 41 Halmstad

856 31 Sundsvall

Tel: 035-10 00 00

Tel: 060-789 05 90

www.hako.se

www.johans.se

81-10 -23 9 9

Hako marknadsförs & säljs i Skandinavien av

