
Nya generat ionens h ighspeed

Clean H20-1500



Clean H20-1500 

Genom sin starka motor

och patenterade drivning

av rondellen har Clean

H20-1500 ett upp till 50%

högre avverkninsresultat än

konventionella highspeed-

maskinerpå marknaden.

Maskinen är mångsidig och

lättanvänd. Inget stödhjul

eller justering är nödvän-

digt.

Jämn poléring

Den patenterade 

kardanupphängda kraft-

överföringengör att 

rondellen hela tiden ligger 

jämnt på ytan. Det minskar 

risken för polérmärken.

Mycket låg arbetshöjd

Den mycket låga arbets-

höjden gör det enklet att

komma under t.ex. bord

eller butiksgondoler.

Alla typer av hårda golv

Clean H20-1500 är perfekt

för polering av alla typer av

hårda golv.

Enkel transport och 

förvaring

Tack vare det ihopfällbara

handtaget är maskinen

enkel att transportera och

förvara.

Integrerad dammsugare

Den intregrerade damm-

sugaren tar effektivt hand 

om polérdamm och 

rondellrester.

Speciellt fördelaktigt i

dammkänsliga miljöer som

t.ex. sjukhus.

Sprayaggreagat tillval

Som tillval finns även 

sprayaggregatför enkel 

applicering av rengörings-

medel/polish.

Enkelt rondellbyte

Med hjälp av medföljande

verktyg byts rondellen

enkelt.



Enkel, smidig och robust!

Clean H20-1500

Teknisk data Clean H20-1500

Arbetsbredd cm 51

Effekt W 2000

Varvtal v/min 1400

Borst / rondelltryck kg 12

Kabellängd m 20

Vikt kg 38

Sprayaggregat Tillval



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 re-

servdelar 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.

Köp, hyra, leasing, funk-

tionsavtal.

Vi erbjuder alla typer av fi-

nansiella lösningar. Kontak-

ta oss så specialanpassar 

vi efter Era önskemål.

Marknadsförs & säljs i Skandinavien av

Hako Ground & Garden AB

Skallebackavägen 10

302 41 Halmstad

Tel: 035-10 00 00

www.hako.se


