
Hakomatic 1800 V/LPG

Erhvervs-
rengøring

Så stærk 
som den ser ud.



En kompakt gulvvaske-

maskine med hydraulisk 
børstedrev (3 pladebørster
med stort overlap) og reguler-
bart hydraulisk børstetryk, op til 
180 kg, som sikrer tilpasning til 
alle gulvbelægninger

En buet sugefod med slid-
stærke tætningslister, specielt 
egnet til konstant hård belast-
ning. Sving-område ind under 
kanter. 

To-i-en: Rationel fejesugning. 
Den kombinerede feje/- suge-
maskine til rationel tung og kon-
stant indsats, inde og ude.
Med benzin- eller gasdrift.
Driftstid på mindst 7 timer,
med ekstra gasflaske. (option)

Med Hakomatic 1800 V/LPG
råder De over:

En kraftfuld fejemaskine

med en kraftig hydraulisk
fejeenhed, stor fejevalse og
2 sidebørster 
Max. arbejdsbredde op til
1950 mm. Stor overlapning 
af fejesporet.

En effektiv, trinløs højtøm-
ning af smudsbeholder, 
f.eks direkte i container,
løftehøjde op til 1550 mm.  

Fremragende fyldning af 
smudsbeholder, takket
være smudskomprimering.

En effektiv opsugning via 
kassettefilter i støvkaps-
lingsklasse L.  

Hakomatic 1800 V/LPG



Rationel 

Længere driftstid via store 
tanke. 

Ressurcebesparende via gen-
brugssystem (option).

Børster- og vandtilførsel stopper 
ved stilstand.

Høj betjeningskomfort

Alle betjeningselementer er
placeret i synsfeltet og indenfor 
rækkevidde.

Alle aggregater kan til- og fra- 
kobles med fingerspidserne 

Nem indstigning til den høje 
sædeposition. 
Dette sikrer et fremragende 
overblik over vaskebørsterne 
og muliggør arbejde helt til
kanten

Kraftbesparende servostyring, 
højdejusterbart rat, ergonomisk 
indstillelig kørepedal, ergono-
misk optimeret affjedret og 
justerbart komfortabelt fører-
sæde, for bekvemt og afslap-
pet arbejde. 

Sikker

Stabil, robust stålrammekon-
struktion.

Standard for- og baglys.

Bakalarm.

Hævning af sugefoden under 
bakning.

Sidebørster, børstehoved 
og sugefod er beskyttet mod 
påkørsel og undviger 
forhindringer.  

Problemfri kemidosering, kon-
stant justerbar i forhold til til-
smudsningen.

Præcis dosering uden spildtid, 
via et automatisk fyldnings-/
doserings-system.   

       Heavy-duty 



Meget vedligeholdelses-

venlig

Vedligeholdelsesvenlig med  
let adgang via svingbar drifts-
enhed. 

Let adgang til afløbsslange og 
stor spuleåbning i tank.

Direkte adgang til støvfilter-
system uden brug af værktøj. 
Kontrol af filtre udføres hurtigt 
og nemt.  

Udskiftning af fejevalse uden 
brug af værktøj. 

Justering af hoved- og side-
børster uden brug af værktøj. 

Skræddersyet til rengøring 

af parkeringshuse

Høj stigeevne for arbejde i 
parkeringshuse. 

Store hjul og høj frigang sikrer 
god passage af kanter.





Tekniske data.

Alt taler for Hako:

24 timers service.

Hurtig og velkvalificeret service
overalt i landet.
Reservedele kan bestilles for
levering næste dag.

Altid i nærheden.

Med det verdensomspændende
salgs- og servicenet er vi altid
i nærheden. Ring og få en uforbin-
dende behovsanalyse.
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Environmental Management 
and Audit Scheme

D-150-00042

Renlighed med sikkerhed.

For Hako-maskiner gælder strenge
retningslinier i forhold til kvalitet.
Nemlig „Kvalitet fremstillet af Hako”.
Vi servicerer hvad vi sælger.

Køb, leje, leasing.

Med Hako kan De planlægge Deres
finansiering individuelt i forhold til
Deres formåen.
Vi står gerne til rådighed.

Ret til ændringer af form, farve og udførelse, 
af hensyn til den løbende tekniske udvikling,
forbeholdes.

Fejesugeaggregat: Børsteaggregat:

Fejebredde 1950 mm Arbejdsbredde 1.220 mm
Hovedbørste ø 350 mm x 1060 mm Sugefod (arbejdsbredde) 1.350 mm
Max. teoretisk 
kapacitet 19500 m2 Vandtanksvolumen 380 Liter
Smudsbeholder 240 liter Smudsvandstankvolumen 400 Liter
Tømmehøjde Børsteantal 3
beholder- op til 1550 mm Børsteomdrejninger 200 o/min
Højtømning trinløs

Drevaggregat: Options:

4-cylindret motor, vandkølet Førerværn
Fabrikat GM, Rotorblink
Effekt 38 kW ved 3000 o/min Reserve gasflaskeholder
Hydraulisk drev for Automatisk påfyldnings-
børste/fejevalse, system
køredrev, opsugning Genbrugssystem Genbrustem 
og hydraulisk styring. Forskellige børster og

rondeller.
Dimensioner:

Længde: 2.700 mm
Bredde: 1.600 mm  
Højde: 1.500 mm

Superteknik til en ren og bedre verden.
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