
Cleanser v VU4, Cleanser v VD5, Cleanser v VL1-15/30, 
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Hako Borstvalssugare, dammsugare 
och våt- och torrsugare
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1) Cleanserv VU4  

Borstvalssugare för 

noggrann och skonsam 

rengöring av mattor. Med 

teleskoprör, flexibel slang 

och bakteriereducerande 

fiberfilter eller som tillval 

HEPA-filter. Enkelt byte av 

borstar helt utan verktyg.

2) Cleanserv VL 2-70

Mycket robust våt- och torr-

dammsugare med kraftigt 

handtag och stora hjul som 

enkelt tar sig över trösklar. 

Enkel att tömma på vatten 

tack vare att vagnen har 

tippningsanordning. Två 

kylda “By-pass“ sugmotorer 

kan aktiveras vid behov. Ett 

klicksystem gör det enkelt 

att koppla bort slangen.

Fiberfiltret ger en anti-

bakteriell rening av utluften.

3/4) Cleanserv VL3-70 l

Våt- och torrdammsugare 

med hög prestanda för 

industriellt bruk. Den rost-

fria behållaren och tre kylda 

“By-pass“ sugmotorer 

garanterar en lång livs-

längd. 3x1.200 Watt rensar 

bort damm, spjälor och 

spån, feta fibrer och 

vätskor. Enkel att tömma 

tack vare tippnings-

anordning på vagnen och 

ytterligare en tömnings-

slang Sanifiltret ger en anti-

bakteriell rening av utluften.

5) Cleanserv VD5

Kompakt dammsugare för 

proffessionellt bruk. Perfekt 

för t.ex. hotell, kontor m.m. 

Maskinens låga vikt och 

rejäla hjul gör maskinen 

lättmanövrerad, stabil och 

tyst. Dubbel filtrering först 

genom en papperspåse 

därefter genom ett 

pappersfilter.

6/7) Cleanserv 

VL1-15/VL1-30

Praktisk, stabil och 

användarvänlig våt- och 

torrdammsugare. Röret är 

gjort av plastbelagt 

aluminium vilket gör röret 

lätt och stöttåligt.
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Teknisk specifikation
Cleanserv

VU4 VD5 VL1-15 VL1-30 VL2-70 VL3-70 l

Typ borstvalssugare dammsugare våt- & torrsug våt- & torrsug våt- & torrsug våt- & torrsug

Spänning                            V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Effekt                                     W 900 1,300 1,300 1,300 2,600 3,600

Vakuum                              mbar 196 281 233 233 233 233

Luftflöde                              l/sek 49 58 156 56 112 168

By-pass motor nej nej ja ja ja ja

Ljudnivå                               dbA 68 62 71 71 75 79

Tankstorlek                               l 4 12,5 17 26 62 78

Vikt med/utan tillbehör             kg 7.8 8 13 15 27 34

Kabellängd                              m 10 12 12 12 12 12

Sugslang längd                        m 1.5 2 2 2.5 2.5 2.5

Nominell bredd tillbehör         mm 36 36 36 38 38 38

Stort urval – bra prestanda: 
våt- och torrsugare för varje tillfälle 
 

Cleanserv VU4

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

Stort utbud av tillval

För många arbetsuppgifter är den klassiska 

dammsugaren fortfarande det bästa alternativet. 

Vi har ett brett utbud av modeller och tillbehör 

för att passa Era arbetsuppgifter.

Snabb och effektiv rengöring av hårda golv och 

mattor, gardiner eller möbler. Till varje modell 

finns ett brett utbud av olika tillbehör.

Cleanserv VL2-70 Cleanserv VL3-70 lCleanserv VD5 Cleanserv VL1-15

Cleanserv VL1-30

Tillval för Cleanserv VL1-15 och VL1-30 Tillval för Cleanserv VL3-70 l
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DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001

Hako-Werke GmbH
Hamburger Str. 209-239
23840 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 45 31- 806 0
www.hako.com

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


