
Cleanser v SD33/190 G, Cleanser v SD43/150 G, 
Cleanser v SD43 Dual  G duospeed, 
Cleanser v SD51/1500 G highspeed

Singelskurmaskiner



Cleanserv SD33/190 G 

& SD43/150 G 

Smidiga singelskurmaski-

ner, perfekt för att göra rent 

på ställen där man vanligt-

vis inte kommer åt. Den 

robusta konstruktionen gör 

arbetet enkelt och stabilt.

Effektiviteten optimeras 

tack vare maskinens tyngd 

och hastighet.

Cleanserv SD43/

Dual G

Effektiv duospeedmaskin 

med två olika varvtal i 

samma maskin. Det låga 

varvtalet används vid skur-

ning och det högre passar 

utmärkt vid invaxning av 

golvytor. Körhandtaget 

ställs enkelt in i rätt arbets-

höjd för vilsamt arbete.

Cleanserv SD51/

1500 G

Robust och effektiv high-

speedmaskin för poléring 

av olika typer av golv.

Det ergonomiska handtaget 

gör arbetet enkelt, vilsamt 

och stabilt. Den låga höjden 

på maskinen gör det möjligt 

att poléra även under 

möbler. Maskinen är även 

utrustad med dammupp-

tagning och justerbart 

polértryck. Vid förvaring 

eller transport kan 

maskinen vikas ihop och 

ställas på högkant.



Teknisk specifikation SD33/190 G SD43/150 G SD43/Dual G SD51/1500 G

Effekt                                (W)        220 220-240 220-240 220-240

Arbetsbredd med borste   (mm) 330 430 430 505

Borsthastighet          (varv/min) 194 154 154-308 1500

Kabellängd                         (m) 12 12 15 15

Vikt                                   (kg) 22 41 44 44

Singelskurmaskiner / Highspeed 
 

Cleanserv SD33/190 G

Vi reserverar oss för rättigheten att göra tekniska förbättringar på maskinen som påverkar form, design & färg. Maskinerna på bilderna kan ha tillvalsfunktioner.

Tillval

Till maskinerna finns det olika typer av tillbehör 

för att passa Era arbetsuppgifter.

Cleanserv SD51/1500 GCleanserv SD43/150 G Cleanserv SD43/Dual G

Vattentank



8
1

-1
0

-2
4

2
9

Hako: miljövänlig från 

början!

Att bevara och underhålla 

vår miljö och vårt klimat är 

en självklarhet för oss! 

Redan vid produktion av 

maskiner, ser vi till att ha 

den högsta miljöaspekten.

Vi finns alltid till för er!

Vårt stora lager med 

reservdelar och tillbehör 

möjliggör snabba 

reservdelsleveranser. 

Vi finns där Ni finns!

Vi är rikstäckande både när 

det gäller försäljning och 

service. Allt för att kunna 

leva upp till våra kunders 

önskemål.

Säkerhet framför allt!

Våra maskiner uppfyller 

de högst ställda kraven 

när det gäller säkerhet.

Köp, hyra, leasing, funk-

tionsavtal.

Vi erbjuder alla typer av 

finansiella lösningar. 

Kontakta oss så special-

anpassar vi efter Era 

önskemål.

Hako marknadsförs & säljs i Skandinavien av

Hako Ground & Garden AB

Skallebackavägen 10

302 41 Halmstad

Tel: 035-10 00 00

www.hako.se


