
Cleanserv SD43/180, SD43/450, 
SD43/2 Speed en PE53/1100
Eenschijf- en polijstmachines
Voor een glanzend schone vloer

Reinigingstechniek · Cleanprogramma



Din En iso 9001
Din En iso 14001

Wijzigingen in vorm, kleur en uitvoering voorbehouden met het oog op verdere 
technische ontwikkeling. Afbeeldingen kunnen iets afwijken. 

Technische data 
Cleanserv

SD43/180 SD43/450
SD43/2 
Speed

PE53/1100

Nom. spanning  V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Totale vermogen      W 1.200 1.500
1.200 
– 1.500

1.320/ 
1.000

Toerental          t/min 180 450 190/380 1.100

Werkbreedte        cm 43 43 43 53

Gewicht                kg 35 39 35,5 46

Kabellengte           m 12 12 12 20

Hoogte 
behuizing/motor  mm

125/330 125/330 125/330 130/320

4) Diverse toebehoren 

Als bruikbare toebehoren 

heeft Hako een groot   

assortiment aan borstels, 

pads en padhouders voor 

alle mogelijke inzet. De pads 

zijn te verwisselen zonder 

gereedschap (centerlock).

2) Cleanserv SD43/450 

De High-Speed-machine 

voor het hoogglans polijsten 

en reinigen of herstellen van 

zachte coatings. 

Cleanserv SD43/2 Speed 

De universele eenschijf- 

machine voor het rationeel 

schrobben en polijsten.   

Het toerental kan op twee 

snelheden ingesteld worden.

3) Cleanserv PE53/1100

De Ultra-HighSpeed-machine 

voor polijsten, reinigen en 

sprayen. Hoge productiviteit 

dankzij powerflow. Inzetbaar 

bij het herstellen van harde 

en zachte beschermlagen. 

De vlakke uitstekende 

borstelkop maakt het zelfs 

mogelijk onder radiatoren   

te werken. 
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5) Werkhoogte  

Met de traploos verstelbare 

steel is het mogelijk uw 

werkhoogte perfect in te 

stellen. 

Hako-kwaliteit

weerspiegelt in het 

resultaat! 

Voor een glanzend resultaat 

biedt Hako u een optimaal, 

op elkaar afgestemd, 

assortiment aan eenschijf- 

en polijstmachines met 

diverse werkbreedtes en 

verschillend vermogen voor 

snel en kwalitatief reinigen 

en onderhouden van harde 

vloeren. 

Ook biedt Hako een 

omvangrijk assortiment aan 

reinigingsmiddelen en 

toebehoren.

1) Cleanserv SD43/180

De standaardmachine 

voor basis- en onderhouds-

reiniging van alle harde 

vloeren of voor het 

shamponeren van tapijt.
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