Singelskurmaskiner
Sc r u bby, F loorMac
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Scrubby

FloorMac

En liten, effektiv och batte-

FloorMac är utvecklad för

ridriven skurmaskin, perfekt

att nå ett perfekt resultat på

för att göra rent på ställen

olika sorters golv inklusive

där man vanligtvis inte

parkett och andra trägolv.

kommer åt. Skurenheten

Maskinen både skurar och

går att ta bort från hand-

polérar effektivt och snabbt.

taget och batteriet är upp-

Perfekt för ytor så som

laddningsbart.

trappor samt under möbler
som vanligtvis är svåråtkomliga. Levereras
komplett med vätskebehållare, rondellhållare, vit
rondell och microfiberrondell
för poléring.
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Singelskurmaskiner

Scrubby

Teknisk specifikation

FloorMac

Scrubby

FloorMac

Arbetsbredd med borste (mm)

180

300

Borsthastighet

350

(Oscillationsspeed:
1450 l / min)

Effekt

500 W / 230 V

(varv/min)

Kabellängd

(m)

Batteridriven

10

Vikt

(kg)

3 (med batterier)
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Tillbehör, extravikt

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.

Microfiberrondell, tillbehör till FloorMac

Vattentank, tillbehör till FloorMac

Hako: miljövänlig från

Vi finns där Ni finns!

Köp, hyra, leasing, funk-

Vi finns alltid till för er!

början!

Vi är rikstäckande både när

tionsavtal.

Vårt stora lager med

Att bevara och underhålla

det gäller försäljning och

Vi erbjuder alla typer av

reservdelar och tillbehör

vår miljö och vårt klimat är

service. Allt för att kunna

finansiella lösningar.

möjliggör snabba

en självklarhet för oss!

leva upp till våra kunders

Kontakta oss så special-

reservdelsleveranser.

Redan vid produktion av

önskemål.

anpassar vi efter Era

maskiner, ser vi till att ha

önskemål.

den högsta miljöaspekten.
Säkerhet framför allt!
Våra maskiner uppfyller
de högst ställda kraven
när det gäller säkerhet.

Hako Ground & Garden AB

Johans Städmaskiner AB

Skallebackavägen 10

Skönsbergsvägen 63

302 41 Halmstad

856 31 Sundsvall

Tel: 035-10 00 00

Tel: 060-789 05 90

www.hako.se

www.johans.se

81-10 -242 9

Marknadsförs & säljs i Skandinavien av

