
Åkbara sopsugmaskinen

Hako-Jonas 980

Perfekt sopresultat såväl inomhus som utomhus.
Ergonomiskt utformad förarplats och med väldigt stor
manövreringsförmåga. Sopar upp till 7.200 m2/timme.

Jonas 980 vänder helt
om i 180 cm breda

gångar

180 cm

Hako-Jonas 980 är utrustad med praktisk manuell tömning.
De två 30 liters soplådorna töms enkelt av en person.

En andra sidoborste på vänster sida är tillval

Praktisk transport-
hållare för borstar &
städtillbehör. Förva-
ringsutrymme för
förarens tillhörigheter

De båda spakarna på styrpanelen
är on/off-spakar för huvudborsten
respektive sidoborstarna. Även
filterskaken kontrolleras ifrån
panelen

För stort skräp
regleras höjden
på frontgummit
med en fotpedal

Justerbart förarsäte

Utmärkt sikt över såväl
maskinen som ytan som
ska städas

Produktinformation



Tekniska data för Hako-Jonas 980 V 980 E
Drivsystem Bensinmotor Batterisystem
Total effekt kW 6,0 2,0
Sopbredd End. Huvudborste mm 700 700

Med 1 sidoborste mm 950 950
Med 2 Sidoborstar mm 1200 1200

Ytkapacitet Utan sidoborstar m²/h 4200 4200
(Teoretisk) Med 1 sidoborste m²/h 5700 5700

Med 2 Sidoborstar m²/h 7200 7200
Arbetshastighet km/h 6 6
Längd Med sidoborste mm 1500 1500
Bredd mm 1000 1000
Höjd Total mm 1330 1330
Vikt Bensinmodellen kg 350 440

Hako-Jonas 980 erbjuder, genom sin moderna konstruktion 
och sitt mycket stränga kvalitetssäkringssystem (ISO 9001), 
högsta produktkvalitet och lång livslängd.
Maskinen uppfyller eforderliga europeiska säkerhetsnormer 
EN 60 204 och EN 60 335 och är CE-märkt.

Hako förbehåller sig rätten att göra förändringar i utförande och konstruktion

Hako Ground & Garden AB

Olofsdalsvägen 23
302 41 Halmstad

Tel: 035-100 000
Fax: 035-109 999

www.hako.se
hako@hako.se

För profisionellt användande:
Robust konstruktion med solid
stålram och i praktiken
oförstörbara  syntetpaneler

Den nya patenterade & robusta
huvudborsten kan lätt bytas ut
utan verktyg.

Servicevänlig: Motorn/batterie-
rna är lättillgängliga för under-
håll och i servicesammanhang
under förarsätet.

Filtret är lättillgängligt bakom
förarsätet. Den elektriska
filterskaken på förarpanelen
ger långa intervaller mellan
rengörning av filtret.

Varnings- &
arbetsbelysning

Manuell dammsu-
gare för otillgäng-
liga utrymmen

Alternativa
sitsar

Belysning för
användning på
offentliga vägar

Valbara tillbehör:

Borsttrycket justeras manuellt
helt utan verktyg.
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