
Rengøringsteknik

Sweepmaster 900 / 980 R  
Fejemaskine Ride-on
Ti l  rat ionel rengør ing af mel lemstore arealer 



Fe je-sugemask iner med sæde og en kapaci tet  på op t i l  7.200 m² pr.  t ime 

Rationel fejning –
hurtigt og effektivt 

Sweepmaster 900 / 980 R – ganske enkelt effektiv 

Kvalitet og pålidelighed

Uanset hvilken version De vælger, med  

Sweepmaster 900 eller 980 R udføres alle 

fejeopgaver pålideligt, rationelt og med  

den højeste anvendelighed, takket være  

den tyske kvalitet!

Perfekt fejeresultat 

Op til 2 sidebørster giver mulighed for en 

grundig kantnær fejning. De arbejder ind 

mod den store fejevalse, som opsamler 

snavset og fører det op i beholderen. En 

kraftig sugeblæser, med et pladefilter,  

med en udskilningsgrad på over 99% 

og en patenteret Hako-R2S-filterrengø- 

ringsteknologi, sørger for en ren afgangs- 

luft. 

Rationel drift  

Takket være den kraftige udformning er 

Sweepmaster udtalt robust og klar til en  

hård og kontinuerlig indsats. Stor smuds- 

beholdervolumen og lange indsatstider  

giver mulighed for lange køretider og en 

optimal personaleindsats. Desuden er der 

allerede under konstruktionen, lagt stor 

vægt på servicevenligheden. Således er  

det overskuelige motorrum let tilgængeligt 

for service og vedligeholdelse. Fejevalsen 

udskiftes hurtigt, uden brug af værktøj.  

Det sparer ikke alene tid, men er også 

medvirkende til en lang levetid for maski- 

nen og lave driftsomkostninger. Dette be-

tyder ikke alene en ren fejning, men også 

en ren besparelse.
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Sweepmaster B980 RHSweepmaster B900 R

Det optimale drev til ethvert formål 

Med feje-sugemaskiner fra Hako får De altid det bedste  

drev til de aktuelle krav. Til udstødningsfri anvendelse  

inden døre, findes der elektriske drev, med forskellige 

batterisystemer til rådighed. Til den krævende udendørs 

anvendelse leverer vore effektive og velkørende benzin- 

modeller den nødvendige kraft. Som option kan Sweep-

master 980 R leveres med en meget miljøvenlig og 

rationel gasmotor til flydende gas (LPG). 

Uanset drevvariant er indsatstider på op til 4,5 timer uden 

afbrydelse, mulige. Alt efter udførelse og model kan der 

opnås en stigevne på op til 20%. Derved er der tilstræk- 

keligt kraftoverskud til en sikker rengøring af ramper 

og opkørsler, i f. eks. parkeringshuse, til rådighed. 
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Fe je-sugemask inen Sweepmaster 900 R

Enkel og god

Sweepmaster B900 R 

Sweepmaster 900 R – Fejning uden effekttab

Sweepmaster 900 R leverer en professionel fejeydelse, til en attraktiv pris, og med den 

værdsatte Hako-kvalitet. Den store manøvredygtighed, sammen med den høje 

fladekapacitet, gør rengøring af mellemstore arealer, enkel og effektiv. Sweepmaster 

900 R leveres med elektrisk køredrev og  forskellige batterisystemer, til udstødningsfri 

indendørs arbejde (Sweepmaster 900 R), såvel som med hydrostatisk køredrev og 

omdrejningsstyret benzinmotor (Sweepmaster 900 V) til udendørs arbejde. 

Take-it-Easy 

Begge smudsbeholdere tages nemt ud og 

tømmes. Den betjeningsvenlige beholderarm 

giver mulighed  for en hurtig fyldstandskontrol 

eller indkast af grove smudsstykker. 
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Fe je-sugemask inen Sweepmaster 980 R

Komfortabel og god

Sweepmaster B980 RH

Sweepmaster 980 R  – Fejning med høj komfort  

Udover den samme høje kapacitet som Sweepmaster 900 R, tilbyder Sweepmaster 980 R 

også mere udstyr og højere komfort. Forstærket  drev, automatisk filterrengøringssystem 

og praktiske options, hvilket øger anvendelsesmulighederne og rationaliteten. Som  

standard udstyret med Take-it-Easy beholdersystem og den optionelle hydrauliske 

højtømning øger tømningskomforten på  større maskiner i kompaktklassen. Udover

batteridrift og forbrændingsmotor, kan Sweepmaster 980 R også leveres med gasmotor 

(LPG-anlæg). Med komfortsæde, advarselsblink, støvsuger (E-version) eller f. eks.

sikkerhedstag, kan den skræddersyes til  netop Deres krav. 

1) Take-it-Easy 

Komfortabelt beholdersystem 

for manuel tømning. 

2) Komfortabel højtømning 

Via trykknap tømmes smuds-

beholderen direkte over i en 

standard container 
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Gennemtænk t t i l  mindste deta l je

Sweepmaster 900 R und 980 R  
overbevisende og med mange fordele

1) Arbejdsplads  

Sweepmaster 900 R 

Direkte og enkel 

betjening

 

2) Arbejdsplads  

Sweepmaster 980 R 

Stort rat for komfortabel 

styring, overskuelige,

komfortable betjenings- 

elementer

3) Køresikkerhed 

Garanteret arbejdssik-

kerhed, sikker kørsel og 

stop på store stigninger 

på ramper    

4) Manøverdygtighed  

Mindste vendediameter  

under trange forhold

5) Ekstra sidebørste

En ekstra venstre side- 

børste øger effektiviteten 

og dermed kapaciteten. 

6) Valseskift 

Simpel vedligeholdelse: 

fejevalsen skiftes uden  

brug af værktøj . 

7) Valseindstilling

Central, værktøjsløs 

justering af fejespor 

8) Filter

Let til gængeligt elektrisk 

rystesystem (Sweepmaster 

980: R2S-rystesystem) for  

rengøring 

9) Vedligeholdelse  

Let adgang til vedligehol- 

delse og indstilling
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Tekniske data

Samlet overblik over Sweepmaster

Med Hako er investeringen hurtigt tjent hjem

Enhver investering skal være rentabel. Med Deres  

beslutning for Hako, når De på kortere tid dæknings- 

punktet - f. eks. gennem den robuste kvalitet og den 

enkle betjening, der forhindrer uønskede maskinstop,  

eller gennem lave driftsomkostninger over den samlede 

levetid. 

Endnu tydeligere er resultatet af vore serviceydelser.  

Serviceydelser som Hako-fuldservice eller  

Hako-serviceaftale garanterer attraktive betingelser, som 

sikrer et fuldt overblik over vedligeholdelsesomkostninger  

og en omfattende maskinsikkerhed og en optimal rådighed - 

kontakt os for yderligere information 

B900 R P900 R B980 R B980 RH P980 R P980 RH

Drev Elektrisk Benzin Elektrisk Elektrisk Benzin / Gas Benzin / Gas

Effekt (kW) 1,7 4,9 2,3 2,3 6,0 6,0

Feje- og køre- 
hastighed  
(km/t) 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Stigeevne  (%) 12 12 20 20 20 20

Fejebredde (cm)/  
-kapacitet (m2/t) 

70 /  
4.200

70 /  
4.200

70 /  
4.200

70 /  
4.200

70 / 
 4.200

70 /  
4.200

... med 1 side- 
børste (m2/t) 

95/  
5.700

95 /  
5.700

95 /  
5.700

95/ 
 5.700

95/  
5.700

95/  
5.700

... med 2 side- 
børster (m2/t) 

120/ 
 7.200

120 /  
7.200

120/  
7.200

120/  
7.200

120/ 
 7.200

120 /  
7.200

Smudsbeholder 
volumen (l) 

2 x 30 2 x 30 2 x 30 75 2 x 30 75 

Take-it-Easy-
System • • • – • –

Højtømning i op  
ti l 135 cm 

– – – • – •

Filter f lade  (m2) 3 3 3 3 3 3 

Udskildnings- 
grad (%) 

> 99 > 99 > 99 > 99 > 99 > 99 

Filterrengørings- 
system 

Elektrisk Elektrisk
R2S  

(elektronisk) 
R2S   

(elektronisk) 
R2S   

(elektronisk) 
R2S   

(elektronisk) 

Vægt drif tsklar 
(kg)

440 350 550 550 380 380 

Længde x bred-
de  (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 

1.500 x  
1.000 

Højde/med tag  
(mm

1.330 / – 1.330 / – 1.300 / 2.000 1.300 / 2.000 1.300 / 2.000 1.300 / 2.000

Ret til ændringer i form, farve og udførelse, forbeholdes af hensyn til den tekniske videreudvikling.                                                                                     
Billederne kan vise ekstraudstyr 
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Hako: miljøvenlig fra 

starten 

Vi vil gerne efterlade

jorden ren. Hensynet

til ressourcer, miljø og

klima bestemmer derfor 

vores samlede indsats. 

Dette er bekræftet over

for os af uafhængige

institutter. Mere om

vort engangement kan

De finde på

www.hako.com

Overalt og lige i 

nærheden 

Vort effektive servicenet 

garanterer korte veje og 

hurtig hjælp i Danmark.

Renlighed med  

sikkerhed 

Vore maskiner opfylder de 

højeste krav. Pålidelig 

kvalitet „made by Hako“.

Vi servicerer hvad 

vi sælger. 

Køb, leje, leasing 

Vi tilbyder Dem et utal af 

individuelle og attraktive 

finansieringsmuligheder. 

Vi er der for Dem, døg-

net rundt 

Hako beredskabs- og  

reservedelsservice sikrer 

den højeste leveringssik- 

kerhed. 

Hako Danmark A/S 
Odensevej 33 - 
5550 Langeskov 
Tlf.: 65381163 - 
Fax 65382951 
Mail: hako@hako.dk 
www.hako.dk 

 Din En iSO 9001:2008 

Din En iSO 14001:2009

Interessante  
Finanzierungsalternativen
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