Reinigingstechniek · Bedrijfsreiniging

Sweepmaster 650 / 800
Stofvrije reiniging van kleine en
middelgrote oppervlakken

Ve e g-zu ig mac hi ne s
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Volledige Hako-kwaliteit voor grondige reinigingsprestaties, zonder uw budget te overschrijden.
Wanneer het gaat om stofvrij reinigen van kleine en middelgrote oppervlakken, is een
Sweepmaster de ideale oplossing. Door het „Over-de-kop“-systeem wordt de vuilvergaarbak maximaal gevuld, hierdoor kunt u zonder onderbrekingen werken en heeft u
altijd een perfect veegvermogen.
Voor gelijkblijvende schone prestaties kan het filter tussendoor gemakkelijk geschud
worden. Het filter heeft sterke stofbinding en is vanaf de schone zijde snel en eenvoudig
toegankelijk. Door zijn robuuste constructie met stalen frame in „Heavy-Duty“ kwaliteit,
zorgt de Sweepmaster voor vele jaren perfecte reiniging.
1) Take-it-Easy systeem

3) Benzinemotor

5) Optionele Carpet-Kit
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Technische gegevens

Sweepmaster B650

Sweepmaster P650

Sweepmaster B800

Sweepmaster P800

Aandrijving

600 W elektromotor
(Batterij 12 V, 70 Ah)

3,3 kW benzinemotor

600 W elektromotor
(Batterij 24 V, 70 Ah)

3,3 kW benzinemotor

505 mm

505 mm

670 mm

670 mm

2.525 m 2 /h

2.525 m 2 /h

3.350 m 2 /h

3.350 m 2 /h

705 mm

705 mm

870 mm

870 mm

3.525 m 2 /h

3.525 m 2 /h

4.350 m 2 /h

4.350 m 2 /h

Veegsnelheid

5 km/h

5 km/h

5 km/h

5 km/h

Inhoud vuilvergaarbak

35 liter

35 liter

2 x 25 liter

2 x 25 liter

Filteropper vlak

1,5 m 2

1,5 m 2

1,5 m 2

1,5 m 2

Gewicht (bedrijfsklaar)

122 kg

105 kg

165 kg

112 kg

685/1.100/715 mm

685/1.100/715 mm

800/1.100/715 mm

800/1.100/715 mm

Veegbreedte
Veegvermogen*
Veegbreedte met
zijborstel
Veegvermogen met
zijborstel

Breedte/Lengte/Hoogte
(bij neergeklapte stuurstang)

Wijzigingen in vorm, kleur en uitvoering voorbehouden met het oog op verdere technische ontwikkeling.
Afbeeldingen kunnen iets afwijken. * Volgens VDMA 24441.

Take-it-Easy, het comfortabele ledigingssysteem
De zwenkbare beugel verlicht het openen en uitnemen van
de vuilvergaarbakken en het inwerpen van grote stukken vuil.
De Sweepmaster 800 heeft twee vuilvergaarbakken van
25 liter. Het gewicht wordt op deze manier beter verdeeld en
de bakken laten zich gemakkelijker legen.
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