
Reinigingstechniek · Bedrijfsreiniging

Sweepmaster 1200/1500 RH
Voor professionele reiniging 
van grote oppervlakken



Zit-veegzuigmachines met een oppervlak terendement tot  16.200 m2/h

Sweepmaster 1200/1500 RH

Gewoon beter vegen ...

Voor perfecte bedrijfsreiniging

Sterk, intelligent en duurzaam: 

Bij bedrijfsreiniging onderscheiden de 

Sweepmaster 1200 en Sweepmaster 1500 

zich door hun uitstekende vermogen en 

kwaliteit. 

Met oppervlakterendementen tot aan  

10.300 m²/h (Sweepmaster 1200) en tot 

aan 16.200 m2/h (Sweepmaster 1500) 

staan de beide Sweepmaster modellen 

vooraan in de rij van zit-veegzuigmachines. 

Hierdoor zijn beide machines ideaal voor 

het economisch en snel stofvrij vegen van 

magazijnen en productiehallen als ook 

buitenterreinen.  Met het hoge stijgings-

percentage zijn ze ook uitermate geschikt 

voor reiniging van parkeergarages en 

hellingen. 

Kwaliteit, duurzaam en betrouwbaar

Met uw keuze voor een Hako machine 

onderscheidt uw investering zich niet 

alleen in kwaliteit maar ook in duurzaam-

heid en betrouwbaarheid. 

Al bij de constructie van de Sweepmaster 

1200 en 1500 wordt er door Hako 

rekening gehouden met een lange levens-

duur en hoge beschikbaarheid van de 

machines. 

Zo is het solide, extern geplaatste frame 

van de machine uit staal vervaardigd en 

verdraagt, in tegenstelling tot andere 

materialen, harde stoten. 

Zoals alle gelakte stalen delen, is het 

chassis met een extreem houdbare 

2-lagige corrosiebescherming behandeld 

en voldoet daarmee aan de hoogste 

kwaliteitsnormen.



Economisch vegen

Zoals alle Hako machines zijn ook de Sweepmaster 1200 

en de Sweepmaster 1500 ontworpen naar onderhouds-

vriendelijkheid en efficiëntie. 

Voor onderhoudsdoeleinden en servicewerken kan het 

bestuurdersgedeelte eenvoudig en zonder gereedschap 

opgeklapt worden. Het intelligente diagnose-systeem in 

de Sweepmaster 1500 helpt in noodsituaties bij storings

analyse en het opsporen van fouten. Hierdoor bespaart u 

tijd en kosten. Zuinige benzine-, diesel- en LPG-aandrij-

ving, evenals krachtige batterijsystemen zorgen met hun 

laag verbruik voor lange looptijden. Filtersystemen met 

lange levensduur en de grote vuilcontainers zijn tevens 

een basis voor lang en ononderbroken werken. De Hako 

machines hebben daardoor een lange levensduur. 
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Sweepmaster P1200 RH

Tot 10.300 m2/h oppervlak terendement

Sweepmaster 1200 RH

Doordachte techniek voor volledige flexibiliteit

De Sweepmaster 1200 heeft alle uitrustingen en functies van zijn grote broer, maar 

wordt handmatig bediend met gemakkelijk te begrijpen schakelaars en hefbomen. 

Met keuze uit benzine-, LPG-, diesel- of batterij-aandrijving is inzet voor binnen- en 

buitenreiniging mogelijk. 

De looptijden zijn bij de batterij-uitvoering tot 5 uur en bij de aandrijving door een 

verbrandingsmotor tot 10 uur, hierdoor is een optimale inzet van machine en personeel 

mogelijk die bedrijfsreiniging met een Hako machine nog economischer maakt!

1) Eenvoudige bediening 

De werkplek: goed zicht 

naar voren en ergonomisch 

geplaatste bedienings-

elementen.

2) Makkelijk toegankelijk

De hoofdborstel kan 

zonder gereedschap 

verwisseld worden.



1 2 1) Robuust chassis en 

aanrijdbescherming

Een stabiele basis en be-

scherming van de borstels 

tegen beschadiging.

2) Eenvoudig onderhoud

De bestuurdersconsole kan 

worden opgeklapt, alle delen 

zijn gemakkelijk toegankelijk 

voor onderhoud. 

Net dat beetje extra

De Sweepmaster 1500 voldoet aan alle voorwaarden voor jarenlang economisch gebruik 

onder zware reinigingsomstandigheden. Zijn sterke veegaggregaat, het hoog-vermogen 

filtersysteem, de krachtige motoren, diverse aandrijfsystemen en de eenvoudige, 

elektronische bediening maken de Sweepmaster 1500 tot een ideale universele 

veegmachine voor al uw veegopgaven. 

Grote zijborstels voeren het vuil efficiënt naar de hoofdborstel toe. 

Het vegen in hoeken en bochten vormt ook geen enkel probleem. Het veegsysteem 

werkt met het „Over-de-kop“-systeem zodat de vuilcontainer altijd maximaal gevuld 

wordt, de machine kan op deze manier langer worden ingezet zonder onderbrekingen!

Sweepmaster B1500 RH  

met als optie het veiligheidsdak

Sweepmaster 1500 RH
Tot 16.200 m2/h oppervlak terendement
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Doordacht tot  in deta i l

De Sweepmaster 1200 en 1500 RH 
overtuigen u door de vele voordelen

1) Veegborstels

Bescherming van de 

borstellagers voorkomt

beschadiging wanneer folie 

of bindbanden opgeveegd 

worden. De borstels zijn 

zonder gereedschap te 

vervangen.

2) Schone luchtuitstoot

En lange looptijden door het 

cassette-filtersysteem met 

groot filteroppervlak en R2S 

filterreinigingstechnologie 

(Hako patent).

3/4) Geleidelijke slijtage

Eenvoudige instelling van 

de hoofdborstel met het 

ABBA-systeem (dat is de 

compensatie tegen slijten 

door het automatisch aan-

passen van de vuilbak aan 

de borstel) voor een perfect 

veegresultaat tijdens de 

gehele levensduur.

5) Inwerpklep 

(Sweepmaster 1500)

Voor het inwerpen van 

grotere voorwerpen zoals 

folie of bindband. 

Bij het inwerpen kan er 

geen stof uit de inwerpklep 

vrijkomen. 

6) Hydraulische 

hooglediging 

De vuilcontainer kan tot 

een hoogte van 1,52 m 

geleegd worden.

7) Eenvoudige bediening 

Het zeer eenvoudige 

bedieningsconcept werkt 

intuïtief. 

8) Bediening met 1 knop 

(Sweepmaster 1500)

Met slechts één knop kan 

de volledige veegfunctie in-

of uitgeschakeld worden. 

9) Snelle service

Eenvoudige technologie 

minimaliseert stilstand van 

de machine. 



Technische gegevens* P1200 RH D1200 RH B1200 RH P1500 RH D1500 RH B1500 RH

Aandrijving benzine / LPG diesel batterij benzine / LPG diesel batterij

Maximale vermogen (kW) 11,9 9,8 4,3 15 14 6

Veegbreedte / met 1 / met 2 
zijborstels (cm)

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

Veegvermogen met 1 
zijborstel (m2 / h)

10.300 10.300 9.200 12.960 12.960 10.400

ABBA-slijtage-systeem • • • • • •

Inhoud vuilcontainer (liter) 130 130 130 250 250 250

Hooglediging (cm) 142 142 142 152 152 152

Filteroppervlak (m2) 5,0 5,0 5,0 7,5 7,5 7,5

R2S-Filterreinigingssysteem • • • • • •

Veegsnelheid (km/h) 9 9 8 10 10 8

Stijgingspercentage (%) 18 18 16 18 18 16

Gewicht bedrijfsklaar (kg) 763 784 920 – 1.100 1.100 – 1.350 1.100 – 1.350 1.465 – 1.750

Breedte x Lengte (mm) 1.142 x  1.998 1.142 x 1.998 1.142 x 1.998 1.335 x 2.230 1.335 x 2.230 1.335 x 2.230

Hoogte / met dak (mm) 1.520  / 1.999 1.520  / 1.999 1.520  / 1.999 1.596 / 1.980 1.596 / 1.980 1.596 / 1.980

  *  Basismodel.

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

Uitzonderingen voor bijzondere inzet

Geen reinigingsopdracht is hetzelfde. Daarom bieden wij 

u naast diverse aandrijvingen en veegbreedtes ook opties 

zoals een partikelfilter conform TRGS 554 voor de diesel-

uitvoering, een veiligheidsdak, een tweede zijborstel links, 

een verlichtingsset conform StVZO, een zwaailicht en vele 

andere extra‘s, zodat u de machine kunt samenstellen 

naar uw wensen!

Services tegen aantrekkelijke condities

Iedere investering moet winstgevend zijn. Met uw 

beslissing voor een Hako machine ziet u na korte tijd uw 

voordelen, bijvoorbeeld doordat robuuste kwaliteit en 

gebruiksgemak ongewenste machinestilstand voorkomen 

of door de lage bedrijfkosten over de lange levensduur. 

Uw succes is nog indrukwekkender met onze service. 

Diensten als Full Service of Standaard Service scheppen 

gunstige voorwaarden, zoals volledig voorspelbare 

onderhoudskosten, uitebreide bescherming en maximale 

beschikbaarheid van machines.

Uw Hako adviseur informeert u graag over de mogelijkheden!

De ideale machine voor iedere opdracht

Technische gegevens /  ex tra‘s /  onderhoud

De Sweepmaster in een overzicht



Hako: vanaf het begin 

milieuvriendelijk 

Wij willen onze aarde

schoon houden, daarom

wordt ons handelen 

bepaald door bescherming 

van het milieu en klimaat. 

Dit is door onafhankelijke 

instituten bevestigd. 

Meer informatie over onze 

toewijding aan het milieu 

vindt u op www.hako.nl.

Overal en dicht bij u 

in de buurt

Ons uitgebreide netwerk

voor verkoop, service en

onderhoud staat voor u 

klaar in heel Europa. 

Schoon en veilig

Onze machines voldoen 

aan de strengste kwaliteits-

eisen „Kwaliteit 

geproduceerd door Hako“. 

Kopen, huren, lease

Wij bieden u diverse 

individuele en aantrekkelijke 

financieringsmogelijkheden. 

Hako reinigingsmiddelen

Hako heeft ook speciaal 

ontwikkelde reinigings-

middelen voor elk type 

vloer en vervuiling. Zeer 

effectief en veilig voor 

gebruik in uw Hako 

machine. Informeer bij uw 

Hako adviseur.

Wij staan altijd voor u 

klaar

De 24-uurs servicedienst 

van Hako garandeert snelle 

service en beschikbaarheid 

van onderdelen. 

Interessante mogelijk-
heden voor financiering
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DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001

Vlaming Intern Transport
Onderdeel van Vlaming Groep B.V.
Zaadmarkt 8, 1681 PD  Zwaagdijk-Oost
Bedrijvenpark WFO-West
Telefoon: +31(0)228-565010
Fax: +31(0)228-565015
Email: info@vlaming-groep.nl
Internet: www.vlaming-interntransport.nl


