
haaga série 600
Pro nejvyšší výkony v
průmyslovém použití,
například správy domů, úklidové firmy
Perfektní čistota a snadné ovládání
díky elektrickému pohonu kartáčů.
Žádné tlačení – pouze vedení
> Turbo – zametací systém
> Extrémně obratný díky elektrickému

pohonu kartáčů
> Možnost manuálního provozu s

vybitým akumulátorem
> Výkon zametání 3.400m2/h

nebo 4.100m2/h
> Hmotnost 20kg popř. 25kg
> Obsah zásobníku 50 litrů
> Všechny přednosti strojů Haaga
> Haaga 697 navíc s automatickým

nastavením výšky
> 4 roky záruka na opotřebení kartáčů
> Doba provozu cca 90min, nabíjení cca 7h

Sériově: Profi provedení
- Proti nečistotám chráněné převodovky
- Ergonomická rukojeS
- Flexibilní těsnící břity pro snížení

prašnosti

Zametací šířka 77 cm 97 cm

haaga série 200
Špičkový model pro dům a zahradu,
například chodníky, vjezdy, silnice
Nejlepší zametací výkon, racionální zametání
> Talířová zametací systém
> Výkon zametání 1.600m2/h
> Hmotnost 6kg
> Obsah zásobníku 25 litrů
> Se všemi přednostmi strojů Haaga
> Oboustranně přesahující talířové kartáče
> Oboustranně boční válce
> 4 roky záruka na opotřebení kartáčů

1. Jedinečný systém zametacích
talířů od Haaga > 2.. , 4. . , 6. .
Zcela obráceně než u jiných zametací ch
strojů vsázíme na patentovaný systém
zametacích talířů. Dvojice speciálních proti
sobě se otáčejících talířových kartáčů „po-
dřezává“ pod nečistotami a podává je přímo
do sběracího zásobníku. Přitom nedochází k
„přejíždění“ hrubých nebo jemných nečistot,
nebo jejich přesouvání takže je umožněno
zametat dokonce mokré listí.
2. Dvojitý výkon zametání díky Turbo
systému zametání od Haaga > 4.. , 6. .
U naší série 400 a 600 je systém talířových
kartáčů rozšířen o další vzadu uložený
jemné nečistoty zametající válec. Díky tomu
zametají tyto stroje dvakrát při jednom
přejezdu. I nejjemnější prach je přitom
zametán.

3. Nízká tvorba prašnosti díky
inteligentnímu odvětrávání > 4.. , 6. .
Všechny stroje série 400 a 600 kromě typu
475 jsou vybaveny dvojicí speciálních filtrů
pro jemný prach. Uvnitř stroje je pomocí
těchto filtrů rozvířený prach pročištěn a
veden zpět do oběhu zametání. Obsluha
není, jak bývá často k vidění vystavena
zametáním zvířenému oblaku prachu.

4. Čtyři roky záruka na opotřebení
kartáčů > 2.. , 4. . , 6. .
Náš slib 4 leté záruky nemá v branži obdoby
a zaručuje Vám výkonnost Vašeho zametače
po dlouhou dobu.

Nepřekonatelné vlastnosti zametacích strojů
Haaga, které se pozitivně projevují při pou-
žívání
1. Bezproblémové zametání jemných nebo
hrubých nečistot (od písku až po plechovky)
– aS suché nebo mokré
2. Zametání mokrého listí, což je velmi
náročné
3. Oboustranně přesahující talířové
kartáče umožňují větší zametací výkon

4. Příjemný a snadný chod díky pohonu
bez řemenů a současně zaručující
dlouhou životnost
5. Přídavné boční válce pro snadné
zametání podél stěn a obrub
6. Plynulé výškové nastavování kartáčů
zaručuje optimální čistící výkon na
různých površích
7. Prostorově šetrné uložení bez
ztráty nečistot

haaga 475
Model pro velké plochy,
například čerpací stanice, dílny,
parkoviště
Nejlepší zametací výkon,
racionální zametání
> Turbo – zametací systém
> Výkon zametání 2.900m2/h
> Hmotnost 12kg
> Obsah zásobníku 50 litrů
> Všechny přednosti strojů Haaga
> 4 roky záruka na opotřebení kartáčů

Zametání koberců > 2.. , 4. . , 6. .
Vhodný pro zametání velourových koberců
nebo nízkých koberců. Využití pro tenisové
haly, kina, hotely, lobby, veletržní plochy
zde všude zametají stroje Haaga rychle a
spolehlivě.

Zametání koberce
s haaga 255

haaga 250, haaga 255

Kromě haaga 400 + 600

Kromě haaga 400 + 600

haaga 255haaga 677

haaga 477 haaga 497

haaga 697

Zametací šířka 55 cm

Zametací šířka 75 cm

haaga 250
Model pro dům a
zahradu

> Talířový zametací
systém

> Výkon zametání 1.600m2/h
> Obsah zásobníku 25 litrů
> Se všemi přednostmi strojů Haaga
> 4 roky záruka na všechny díly

Zametací šířka 55 cm

haaga série 400
Pro vysoké nároky,
například čerpací stanice, dílny, parkoviště
Nejlepší zametací výkon, racionální zametání
> Turbo – zametací systém
> Výkon zametání 2.900m2/h

nebo 3.600m2/h
> Hmotnost 13kg popř. 15kg
> Obsah zásobníku 50 litrů
> Všechny přednosti strojů Haaga
> Haaga 497 navíc s automatickým

nastavením výšky
> 4 roky záruka na opotřebení kartáčů
Sériově: Profi provedení
- Proti nečistotám chráněné převodovky
- Ergonomická rukojeS
- Flexibilní těsnící břity pro snížení

prašnosti

Zametací šířka 77 cm 97 cm

Hlavní znaky zametacích strojů Haaga!Aku-
mulátorový

pohon

CENOVÝHIT

CENOVÝHIT



haaga 870
Zametací stroj se sněhovou radlicí
Ideální pro úklid sněhu a hrubých nečistot.
> Zametací šířka 70cm
> Motor Honda 4-takt
> Pojezdová rychlost (3,2 km/h)
> Zimní obutí
> Sklopná rukojeS
> Extrémně obratný
> Hmotnost 48 kg
> Hmotnost sněhové radlice 10 kg

Příplatek:
Sněhové řetězy
Zásobník pro sběr nečistot, hmotnost 8 kg

haaga 870 accu
Elektrický celoroční - zametací stroj se
sněhovou radlicí
Pro tichý a efektivní úklid.
> Zametací šířka 70cm
> Motor 24 V
> Doba provozu cca 90min,

nabíjení cca 5 - 6h
> Pojezdová rychlost (3,2 km/h)
> Zimní obutí
> Sklopná rukojeS
> Extrémně obratný
> Hmotnost 66 kg
> Hmotnost sněhové radlice 10 kg

Příplatek:
Sněhové řetězy
Zásobník pro sběr nečistot, hmotnost 8 kg

Kvalita >> made by Haaga

Firma Haaga Kehrsysteme GmbH, Kirchheim unter Teck ležící 20 km
od města Stuttgart, je celosvětově působící firmou, která již více jak
40 let patří k pionýrům v této branži. Hlavní kompetencí firmy Haaga
je vývoj moderních a výkonných zametacích systémů. Vše je vyvíjeno

a vyráběno výhradně v
Německu a tím je zaru-
čena skutečná Top-kva-
lita. Zvláštní důraz je
kladen na k přírodě šetr-
nou CO 2 neutrální pro-
dukci.

Pro udržení co nejkratší
cesty k zákazníkům a in-
tensivně podporujeme
naše prodejce a jsme jim

vždy ochotně k dispozici a jsme jim oporou.

Dobře tvarované
Zametací stroje
s jedinečným principem zametacích
talířů

Průmyslové využití

Velké plochy

Dům a zahrada

Haaga. Čisté rozhodnutí

Inovace >> patentovaný Turbo – zametací systém

Patentovaný Haaga Turbo –
zametací systém byl u přílež-
itosti Erfindermesse 2009 ve
Strassburgu vyznamenán zla-
tou medailí a Čestnou cenou
prezidenta. Haaga je jediným
výrobcem zametacích strojů
vyznamenaným takovýmito
oceněními.

Haaga >> pouze dobré je kopírováno:

Dokonce sami Číňané si cení kvality Haaga.
Za to byli od nás ocenění cenou Plagiarius.

Váš prodejce:

Naše sídlo:
Haaga Kehrsysteme GmbH O D-73230 Kirchheim unter Teck
Wielandstr. 24 O Tel. +49 (0) 7021-36 42 O Fax. +49 (0) 7021-7 43 25
info@haaga-gmbh.de O www.haaga-gmbh.de
Změny vyhrazeny O D22

Celoroční - zametací stroj

NOVINKA

Aku-
mulátorový

pohon


