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Sweepmaster B800 R
Veeg-zuigmachine
voor stofvrije reiniging
Ideaal voor k le ine en middelgrote oppervlakken.
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Veeg-zuigmachine

Sweepmaster B800 R

Volledige Hako-kwaliteit, zonder uw budget te overschrijden.

Wanneer het gaat om stofvrij reinigen van kleine en middelgrote opervlakken, is een 

Sweepmaster B800 R 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 leeg- en 

schoongeschud 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 B800 R voor vele jaren perfecte reiniging.

1) Take-it-Easy systeem 

Voor het moeiteloos legen 

van de vuilvergaarbak.

2) Onderhoudsvrije 

batterij-aandrijving

Milieuvriendelijk met een 

langere looptijd; met 

on-board lader, aan ieder 

stopcontact te laden.  

3) Filterreiniging

Met één handbeweging 

kunt u het filter schudden. 

4) Schoon langs randen

Ruime overlapping van 

de zijborstel in bochten, 

robuuste aanrijdbeveiliging. 

5) Eenvoudig onderhoud 

De opklapbare zitconsole 

maakt de motorruimte 

overzichtelijk en makkelijk 

toegankelijk. 



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 B800 R heeft twee vuilvergaar-

bakken van 25 liter. Het gewicht wordt op deze manier 

beter verdeeld en de bakken laten zich gemakkelijk legen. 

Sweepmaster B800 R

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

Prestaties opnieuw gedefinieerd

Bij de Sweepmaster B800 R zijn de compacte 

afmetingen van een loop-machine en het 

vermogen en comfort van een zit-machine 

samengevoegd. Sweepmaster B800 R staat 

voor:

•  solide en robuuste uitvoering

• hoge weerstand

•  uitstekende veegresultaten

•  perfecte stof-opzuiging en filterreiniging

• lange batterijlooptijd tot wel 3,5 uur

• geïntegreerde lader

Intelli-Flap®

De innovatieve grofvuilklep neemt zeer 

gemakkelijk kleine zware materialen van 

een gladde ondergrond op, zoals bijvoorbeeld 

schroeven. Door eroverheen te rijden, 

verzamelt de Intelli-Flap® de materialen zonder 

de afdichting van het veegsysteem te onder-

breken.

Technische data Sweepmaster B800 R B800 R - 2 borstels

Rijmotor  
Veegaandrijving 
Batterijsysteem

24 V /  600 W 
24 V / 600 W 

24 Ah

24 V /  600 W 
24 V / 600 W 

24 Ah

Veegbreedte 670 mm 670 mm

Veegbreedte met zijborstel 890 mm 1.110 mm

Veegsnelheid 6 km/h 6 km/h

Veegvermogen
(conform VDMA 24441)

5.340 m2/h 6.660 m2/h

Filteroppervlak 1,5 m2 1,5 m2

Vuilvergaarbak 2 x 25 liter 2 x 25 liter

Gewicht bedrijfsklaar 282 kg 286 kg

Lengte/Breedte/Hoogte  
(boven stuurwiel)

1.282 / 908 / 1.219 mm 1.282 / 998 / 1.219 mm
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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 beschikbaarheid 

van onderdelen. 

Interessante mogelijk-
heden voor financiering

DIn En ISO 9001

DIn En ISO 14001


