
Sweepmaster 1200 / 1500 RH
Økonomisk fe i ing av store arealer  



Kjørbare fe iemask iner med en area lkapasi tet  på oppt i l  16 200 m2/t

Sweepmaster 1200 / 1500 RH

Gjør feiingen enklere!

Kraftig, smart og holdbar: 

Ved å velge den tyskproduserte Sweep-

master 1200 RH eller 1500 RH tar du et 

avgjørende steg i retning av bedre resultat-

er og effektivitet i rengjøringen av for 

eksempel industri- og lagerlokaler. Med sin 

areal-kapasitet på opptil 10 300 m²/t 

(Sweepmaster 1200 RH) eller 16 200 m2/t 

(Sweepmaster 1500 RH) tilbyr maskinene 

rengjøring av høy kvalitet. Begge maskiner 

er konstruert for rask og effektiv støvfri 

feiing så vel innendørs i lagerbygninger og 

produksjonsanlegg som utendørs i for 

eksempel parkeringsanlegg. Med sin gode 

klatreevne takler maskinene problemfritt 

rengjøring i for eksempel parkeringshus 

med ramper.

Kvalitet som gir pålitelighet i lang tid

Når du velger Hako, investerer du ikke 

bare i kvalitet, men også i holdbarhet og 

pålitelighet. Optimal tilgjengelighet og lang 

levetid ligger til grunn for konstruksjonen 

av Sweepmaster 1200 RH og Sweep-

master 1500 RH. De faste ytre rammene 

er laget av stål, som tåler sammenstøt 

bedre enn andre materialer. Alle malte 

ståldeler er behandlet med seks lag svært 

slitesterk og rustbeskyttende pulverlakk 

som tilfredsstiller høye kvalitetskrav.
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Svært effektiv

I likhet med alle andre Hako-maskiner er Sweepmaster 

1200 RH og Sweepmaster 1500 RH designet med 

effektivitet og servicevennlighet høyt på prioritetslisten. 

Ved behov for vedlikehold og service kan hele førerplas-

sen åpnes, uten verktøy. Diagnosesystemet på Sweep-

master 1500 RH hjelper til med feilsøkingen hvis 

maskinen ikke fungerer. Dette sparer både tid og penger.

 

Effektiv bensindrift, LPG-drift eller kraftig batteridrift gir 

deg lang driftstid takket være det lave forbruket. 

Filtersystem med lang holdbarhet og store oppsamlere 

legger grunnlaget for effektivt arbeid uten avbrudd. 

Dette øker effektiviteten. Maskinen holder seg godt over 

tid og har høy andrehåndsverdi.
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Sweepmaster 1200 RH

Arealkapasi tet  på oppt i l  10 300 m2/t

Sweepmaster 1200 RH

1) Enkel manøvrering

Førerplassen: God sikt og 

ergonomisk utformet panel 

og førerplass.

2) Lett å komme til

Den store hovedsylinder-

børsten kan byttes helt 

uten verktøy.

Gjennomtenkt teknologi og stor fleksibilitet

Sweepmaster 1200 RH har samme utstyr og bruksmessige egenskaper som storebror 

Sweepmaster 1500 RH, men betjenes manuelt ved hjelp av enkle spaker. Leveres for 

bensin, LPG, diesel og batteri og klarer alle typer feiing innendørs og utendørs. Drifts-

tiden til batterimodellen er opptil 5 timer, og for modellene med forbrenningsmotor er 

den opptil 10 timer. 

Dette gjør at maskinen kan brukes på en optimal måte, og dermed rengjøres lokalene 

enda mer effektivt med denne Hako-maskinen.
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Sweepmaster 1500 RH 

Maskinen er utstyrt med beskyttelsesbøyle

Sweepmaster 1500 RH 
Arealkapasi tet  på oppt i l  16 200 m2/t

1) Robust chassis og 

kollisjonsvern

Et kollisjonsvern beskytter 

børsten mot kollisjons-

skader og øker dermed 

maskinens levetid.

2) Enkelt vedlikehold

Ved behov for vedlikehold 

og service kan hele 

førerplassen åpnes, uten 

verktøy.

Det lille ekstra

Sweepmaster 1500 RH oppfyller de krav som skal til for å sikre mange års ergonomisk 

riktig arbeid under tøffe arbeidsforhold. Den effektive feieenheten, det ypperlige filteret 

og de kraftige motorene samt ulike driftssystemer og brukervennlige knapper som 

starter alle arbeidsoperasjoner, gjør Sweepmaster 1500 RH til den ideelle feiemaskinen 

for mellomstore og store arealer. Den store sidebørsten feier effektivt skitten inn mot 

hovedbørsten og kommer til ved kanter og hjørner. Feiesystemet fungerer etter over-

feiingsprinsippet (børstens overside roterer mot beholderen), og hele kapasiteten til 

oppsamleren kan dermed utnyttes. Dette gir lang driftstid uten avbrudd.
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Gjennomtenk t t i l  minste deta l j

Sweepmaster 1200 RH og 1500 RH 
overbeviser med sine mange fordeler

1) Sylinderbørste 

Beskyttelse mot skader på 

børsten forårsaket av for 

eksempel teip og andre 

større gjenstander i lagerl-

okaler osv. Sylinderbørsten 

byttes enkelt uten verktøy.

2) Ren luft

Lang driftstid takket være 

filterkassettsystemet med 

stor filteroverflate og 

R2S-filter (Hako-patent).

 

3) + 4) Slitasjejustering 

Hovedbørsten slitasje-

justeres ved hjelp av ABBA-

systemet (automatisk opp-

samler- og børstejustering) 

slik at feieresultatet blir 

perfekt i hele levetiden til 

børsten.

5) Beskyttelsesklaff på 

oppsamleren

(Sweepmaster 1500 RH)

Når du vil kaste større 

søppel, kan du enkelt åpne 

oppsamleren og kaste inn 

søppelet uten at støvet i 

beholderen fyker ut.

 6) Hydraulisk høy-

tømming

Oppsamleren kan heves 

opp til 1,52 meter for 

tømming.

7) Oversiktlig panel som 

forenkler manøvreringen

Panelet er oversiktlig og lett 

å forstå, noe som øker 

sikkerheten og reduserer 

opplæringstiden.

 

8) Ett knappetrykk for 

alle arbeidsoperasjoner 

(Sweepmaster 1500 RH)

Hakos grønne knapp starter 

samtlige arbeidsoperasjoner 

i ett og samme knappetrykk.

9) Rask tilgang ved 

vedlikehold og service 

Enkel tilgang til det tekniske 

systemet, noe som 

reduserer nedetiden.
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Tekniske Data * P1200 RH D1200 RH B1200 RH P1500 RH D1500 RH B1500 RH

Drift Bensin/LPG Diesel Batteri Bensin/LPG Diesel Batteri

Totalt strømforbruk 11,9 kW 9,8 kW 4,3 kW 15 kW 14 kW 6 kW

Feiebredde med
1 SB / 2 SB

80 / 115 / 147 cm 80 / 115 / 147 cm 80 / 115 / 147 cm 92 / 127 / 162 cm 92 / 127 / 162 cm 92 / 127 / 162 cm

Arealkapasitet med
1 SB

10,300 m2 / t 10,300 m2 / t 9,200 m2 / t 12,960 m2 / t 12,960 m2 / t 10,400 m2 / t

ABBA systemet • • • • • •

Volum oppsamler 130 l 130 l 130 l 250 l 250 l 250 l

Høy tømming 
opp til

142 cm 142 cm 142 cm 152 cm 152 cm 152 cm

Filteroverflate 5,0 m2 5,0 m2 5,0 m2 7,5 m2 7,5 m2 7,5 m2

R2S-filter-
rengjøring

• • • • • •

Arbeidshastighet 9 km / t 9 km / t 8 km / t 10 km / t 10 km / t 8 km / t

Klatreevne 18 % 18 % 16 % 18 % 18 % 16 %

Vekt, klar til bruk 763 kg 784 kg 920 – 1,100 kg 1,100 – 1,350 kg 1,100 – 1,350 kg 1,465 – 1,750 kg

Bredde x lengde 1,142 x 1,998 mm 1,142 x 1,998 mm 1,142 x 1,998 mm 1,335 x 2,230 mm 1,335 x 2,230 mm 1,335 x 2,230 mm

Høyde (med 
beskyttelsesbøyle)

1,520 (1,999) mm 1,520 (1,999) mm 1,520 (1,999) mm 1,596 (1,980) mm 1,596 (1,980) mm 1,596 (1,980) mm

* Standardutførelse. Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske forbedringer på maskinen som kan påvirke form, konstruksjon og farge. Maskinene på 
bildene kan være utstyrt med ekstrautstyr.

Spesielt utstyr for spesielle behov

Det finnes så mange ulike behov. Derfor har vi ikke bare 

et utvalg av ulike driftstyper og feiebredder. Ved å 

montere spesialutstyr, for eksempel et partikkelfilter som 

oppfyller TRGS 554-kravene for dieselmotorer, en 

beskyttelsesbøyle, en ekstra høyre sidebørste, et 

lyssystem som overholder trafikkreglene (StVZO), 

eller et varsellys – og mye annet – kan vi gi deg akkurat 

den maskinen du trenger.

 

Gode tjenester til gode betingelser

Din investering i Hako betaler seg etter kort tid fordi vi 

tilbyr robust kvalitet og enkel manøvrering, noe som 

forebygger unødig nedetid og gir lavere driftskostnader 

gjennom hele levetiden til maskinen. Vårt servicetilbud 

gjør investeringen enda tryggere.

Service av typen Hakos fullservice eller en serviceavtale 

leveres til lave kostnader og gjør det mulig å hindre 

unødvendige utgifter og beregne kostnadene på et tidlig 

tidspunkt. Spør nærmeste Hako-representant, vi er til 

stede i nærheten av deg!

Den perfekte maskinen for enhver arbeidsoppgave
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Tekniske data /  spesia lutstyr  /  ser vice

Sweepmaster i korte trekk



Din En iSO 9001

Din En iSO 14001

Hako GmbH
Hamburger Str. 209-239
23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 45 31- 806 0
www.hako.com 8
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Hako: miljøvennlig fra 

begynnelsen!

Det er en selvfølge for oss 

å bevare og verne om 

miljøet! Vi stiller høye krav 

til miljøvennlighet allerede 

under produksjonen av 

maskiner.

Vi er alltid tilgjengelige! 

Fra vårt store lager leverer 

vi raskt reservedeler og   

tilbehør.

Vi finnes der du er!

Vi har god geografisk 

dekning både når det 

gjelder salg og service. 

Vi ønsker å være til stede 

for kundene våre.

Fokus på sikkerhet! 

Maskinene våre oppfyller 

de høyeste kravene til 

sikkerhet.

Avtaler om kjøp, leie 

eller leasing – 

spesialavtaler

Vi tilbyr en rekke 

finansieringsløsninger. 

Kontakt oss, så 

skreddersyr vi et tilbud.

Hako markedsføres og selges i Norge av

Hako Ground & Garden AS 

Verkseier Furulundsvei 13

Pb. 73 Alnabru

NO-0614 Oslo 

Tlf.: 22 90 77 60

Faks: 22 90 77 70 

www.hako.no


