
Sopsugmaskin för  små och medelstora ytor

Sweepmaster B500



5) Enkel drift

Enkelt handhavande och 

värdefulla extra funktioner gör 

maskinen användbar och 

effektiv i det dagliga arbetet.

4) Tydlig manövrering

Kontrollpanelen är lätt att 

överskåda och förklarar 

enkelt varje funktion med 

symboler.

1) Smutsbehållare och 

filtersystem

Den stora och fullt fyllbara 

rostfria soplådan har en 

kapacitet på 40 liter och är 

den största i sin klass.

Tack vare den stora soplå-

dan och det effektiva filter-

systemet, klarar 

Sweepmaster B500 enkelt 

av de mest krävande 

miljöerna.

2) Enkel service & 

underhåll

Maskinen är enkel att 

serva och underhålla. 

Sweepmaster B500

Sopsugmaskin för alla typer 

av hårda golv och mattor. 

Ytkapacitet på upp till 

2.400 m². Effektiv 

dammuppsugning tack vare 

en kraftfull dammsugare 

med ett stort filter. 

En effektiv sopsugmaskin 

med filtersystem. 

3) Inbyggd laddare

Maskinen har en inbyggd 

laddare för att enkelt 

kunna ladda maskinen i 

ett vanligt vägguttag. De 

underhållsfria batterierna 

garanterar lång driftstid.
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Sopsugmaskinen för ytor både ute & inne!

Sweepmaster B500

Teknisk data Sweepmaster B500

Arbetsbredd utan/med sidoborste cm 40/60

Ytkapacitet m2/tim 2400

Smutslåda volym l 40

Filteryta m2 1,2

Kapacitet W 210

Arbetshastighet km/tim 4,0

Vikt, redo för användning kg 51

Bredd mm 700

Längd mm 880

Höjd mm 600

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



DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001
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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




