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Sweepmaster 900 / 980 R
Voor comfortabel en stofvrij vegen, 
binnen en buiten



Zit-veegzuigmachines met een oppervlak terendement tot  7.200 m2/h

Perfect vegen – snel en schoon

Sweepmaster 900 / 980 R – simpelweg efficiënt ...

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Welke van deze twee veegmachines u 

ook kiest, alle veegopgaven worden met 

de betrouwbare Sweepmaster 900 R of 

980 R met succes volbracht - economisch 

en degelijk dankzij onze Hako kwaliteit!

Perfect veegresultaat

Met de gunstig geplaatste zijborstel(s), is 

het mogelijk om eenvoudig maar grondig 

langs muren en objecten te vegen. 

De grote hoofdborstel neemt het vuil op 

en deponeert het in de vuilcontainer. 

Het in het zuigturbinehuis geïntegreerde 

plaatfilter heeft een afscheidingsgraad van 

meer dan 99% en zorgt samen met de 

gepatenteerde Hako R2S filterreinigings-

technologie voor schone luchtafvoer.  

Economisch werken 

Door de „Heavy-Duty“ uitvoering is de 

Sweepmaster 900/980 R uitgesproken 

robuust en opgewassen tegen langdurige 

inzet. 

De grote vuilcontainer en de lange loop-

tijden maken het mogelijk te werken zonder 

onderbrekingen en uw personeel kan 

optimaal worden ingezet. Onderhoud en 

reparatie moet zo eenvoudig mogelijk 

toegepast kunnen worden, hier wordt vanaf 

de constructie al rekening mee gehouden. 

Het motorruim is gemakkelijk toegankelijk. 

Het wisselen van de veegborstel gaat snel 

en zonder gereedschap. Alle genoemde 

voordelen besparen u niet alleen tijd, maar 

dragen ook bij tot een langere levensduur 

en minder bedrijfskosten. 



Sweepmaster B980 RHSweepmaster B900 R

De beste aandrijving voor iedere inzet

Met de veeg-zuigmachine van Hako bestaat er voor iedere 

toepassing een geschikte aandrijving. 

Voor reiniging binnen is elektrische aandrijving beschikbaar 

met keuze uit verschillende batterijen. 

Voor reiniging buiten zijn onze krachtige veegmachines 

met benzinemotor zeer geschikt. 

Als optie kan de Sweepmaster 980 R ook uitgevoerd 

worden met een LPG gasinstallatie. 

Onafhankelijk van de aandrijving zijn looptijden tot 4,5 uur 

mogelijk.

Tevens kunnen er stijgingspercentages tot 20% bereikt 

worden, al naar gelang het type en uitvoering van de 

veegmachine. 

Hierdoor kunnen hellingen en op- en afritten, zoals 

bijvoorbeeld in parkeergarages, probleemloos en veilig 

geveegd worden.



Sweepmaster 900 R veeg-zuigmachines

Gewoonweg goed

Sweepmaster 900 R

Sweepmaster 900 R – overtuig u van de vele voordelen

De Sweepmaster 900 R levert professionele veegprestaties voor een aantrekkelijke prijs, 

gecombineerd met de geweldige Hako kwaliteit. De goede manoeuvreerbaarheid en 

grote oppervlakteprestatie maken reiniging van middelgrote oppervlakken makkelijk 

en efficiënt. De Sweepmaster 900 R is gemakkelijk te bedienen door de eenvoudige 

handleiding, aangebracht op de machine. De Sweepmaster B900 R, door batterijen 

aangedreven, is voor het gebruik binnen. Vrij van uitlaatgassen en uit te voeren met 

verschillende batterijen. 

De Sweepmaster P900 R met benzinemotor en hydraulische rij-aandrijving wordt voor 

buiten gebruikt.

„Take-it-Easy“ 

Via de centrale vuilbakhendel kan de 

vuilbak snel gecontroleerd worden. 

De twee vuilvergaarbakken laten zich 

gemakkelijk uitnemen en legen. 

Eventueel grofvuil kan met de hand 

worden ingeworpen.
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Sweepmaster 980 R veeg-zuigmachines

Comfortabel en degelijk

Sweepmaster B980 RH

Sweepmaster 980 R – met hoog comfort vegen

Naast de hoge veegprestatie van de Sweepmaster 900 R, biedt de Sweepmaster 980 R meer extra‘s 

en comfort. Krachtige aandrijving, geautomatiseerd filterreinigingssysteem en zinvolle opties vergroten 

de inzetmogelijkheden en verhogen de kwaliteit van het reinigen. De Sweepmaster 980 R is standaard 

uitgerust met het „Take-it-Easy“-systeem. Met de optionele hydraulische hooglediging, met een kiep-

hoogte tot 135 cm, is het mogelijk de vuilvergaarbak te ledigen in de meest gangbare vuilcontainers. 

Naast batterij-aandrijving of verbrandingsmotor kan de Sweepmaster 980 R ook met een LPG-gas-

installatie uitgerust worden. 

Met de opbouw van een 24V stofzuiger (alleen mogelijk bij de B versie), werkverlichting, een veiligheids-

dak, zwaailicht of verlichtingsset voor de openbare weg, kunt u de Sweepmaster 980 R speciaal naar 

uw individuele wensen laten samenstellen. 

1) „Take-it-Easy“ 

Comfortabel systeem voor de handmatige 

lediging van de vuilvergaarbakken.

2) Comfortabele hooglediging

De vuilvergaarbak laat zich met een 

druk op de knop hoogledigen in een 

vuilcontainer (optie).
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Doordacht tot  in deta i l

De Sweepmaster 900 R en 980 R 
weten u te overtuigen van de vele voordelen

1) Zitplaats 

Sweepmaster 900 R 

Direct gestuurd en 

eenvoudige bediening. 

 

2) Zitplaats 

Sweepmaster 980 R

Moderne ergonomische 

bedieningsconsole met een 

groot stuur, de bedienings-

elementen zijn overzichtelijk 

en binnen handbereik.   

3) Veilig rijden

Gegarandeerd veilig rijden 

en grip te allen tijde, ook 

op hellingen.

4) Wendbaarheid 

Een kleine draaicirkel 

maakt het draaien in 

smalle gangen mogelijk. 

5) Tweede zijborstel

Een extra zijborstel links 

verhoogt de efficiëntie bij 

de inzet en het veeg-

vermogen. De Sweepmas-

ter 980 R is ook beschik-

baar met extra derde en 

vierde zijborstel. 

6) Wisselen van borstels

Eenvoudig onderhoud, 

de grote veegborstel kan 

zonder gereedschap 

vervangen worden.

7) Instellen borstels

Steeds de juiste borstel-

druk door de, zonder 

gereedschap, instelbare 

pendelborstel.

8) Filter

Het elektrisch schudsysteem 

(Sweepmaster 980 R: R2S-

schud-systeem) is voor 

reiniging makkelijk 

toegankelijk. 

9) Onderhoud 

Goed toegankelijk voor 

onderhoud en service door 

de opklapbare zitconsole.



Technische gegevens /  onderhoud

De Sweepmaster in een overzicht

Met Hako heeft u uw investering snel terugverdient

Iedere investering moet telkens weer 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 bedrijfskosten 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, uitgebreide bescherming en 

maximale beschikbaarheid van machines! 

Hako informeert u graag over de mogelijkheden.

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

Aandrijving elektrisch benzine elektrisch elektrisch benzine / LPG benzine / LPG

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

Veeg- en rijsnelheid 
(km/h)

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

Stijgingspercentage 
(%)

12 12 20 20 20 20

Veegbreedte (cm) 
/-vermogen (m2/h)

70 /  
4.200

70 /  
4.200

70 /  
4.200

70 /  
4.200

70 / 
 4.200

70 /  
4.200

... met 1 zijborstel 
(m2/h)

95/  
5.700

95 /  
5.700

95 /  
5.700

95/ 
 5.700

95/  
5.700

95/  
5.700

... met 2 zijborstels 
(m2/h)

120/ 
 7.200

120 /  
7.200

120/  
7.200

120/  
7.200

120/ 
 7.200

120 /  
7.200

Inhoud vuilcontainer 
(l iter)

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

„Take-it-Easy“
-systeem • • • – • –

Hooglediging tot  
135 cm

– – – • – •

Filter oppervlak (m2) 3 3 3 3 3 3 

Afscheidingsgraad 
(%)

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

Filter reinigings-
systeem

elektrisch elektrisch
R2S  

(elektronisch)
R2S   

(elektronisch)
R2S   

(elektronisch)
R2S   

(elektronisch)

Gewicht bedrijfs-
klaar (kg)

440 350 550 550 380 380 

Lengte x Breedte 
(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 

Hoogte/met dak 
(mm)

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

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

  
Afbeeldingen kunnen iets afwijken.
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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 strenge kwaliteitseisen 

„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

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


