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Cleanserv VU4, VD5,  
VL2-70, VL3-70 l en VL1-15/30
Krachtige borstelzuigers, stof- en 
stof-/waterzuigers en industriezuigers
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1) Cleanserv VU4  

Borstelstofzuigers voor grondige 

reiniging van textiele vloeren en 

tapijten. Met een telescopische 

zuigbuis, een zuigslang en een 

kiemreducerend Fibrofilter of 

optioneel HEPA-filter. 

Gereedschaploze wisseling van 

borstels.

2) Cleanserv VL2-70

Deze robuuste stof-/waterzuiger 

met zeer stevig chassis heeft een 

stabiele bedieningsstang en 

grote wielen voor het probleem-

loos nemen van trappen en 

obstakels. 

Door de praktische kiep-

uitrusting op het chassis kan 

gemakkelijk vloeistof uit de ketel 

worden geleegd. 

De twee „by-pass“ gekoelde 

zuigmotoren kunnen separaat 

worden ingeschakeld. Door het 

klik-systeem kan de zuigslang 

snel aan- en afgekoppeld worden 

van de behuizing. 

Antibacterieel Sanifilter voor 

reiniging van luchtuitstoot.

3/4) Cleanserv VL3-70 l

Een zeer robuuste hoog-

vermogen stof-/waterzuiger voor 

industriële inzet. De ketel van 

onverwoestbaar roestvrij staal 

en de drie „by-pass“ gekoelde 

zuigmotoren garanderen een 

lange levensduur. Met 3 x 1.200 

Watt is zuigen van stof, spaan-

ders, oliehoudende overblijfselen 

van het frezen of vloeistoffen, 

geen probleem. Het legen van 

vloeistof kan met de afvoerslang 

of met de kiepuitrusting. 

Antibacterieel Sanifilter voor 

reiniging van luchtuitstoot.

5) Cleanserv VD5

Een compacte stofzuiger voor 

commerciële inzet in kantoor-

gebouwen, hotels etc. 

Zeer wendbaar, standvastig en 

geruisloos door de speciaal 

ommantelde wielen en het lichte 

gewicht. Dubbele filtering door 

het cassette- en het papierfilter.

6/7) Cleanserv  

VL1-15/L1-30

Gebruiksvriendelijk, handig en 

uitermate stabiele stof-/water-

zuigers. 

Een chassis met vier zwenk-

wielen zorgt voor goede wend-

baarheid en de ketel bestaat uit 

slagvast kunststof. 

De zuigkracht kan direct aan de 

handgreep traploos worden 

geregeld.



Technische data Cleanserv VU4 VD5 VL1-15 VL1-30 VL2-70 VL3-70 l

Inzetmogelijkheid droog droog nat / droog nat / droog nat / droog nat / droog

Nominale spanning              V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Vermogen                               W 900 1.300 1.300 1.300 2.600 3.600

Onderdruk                          mbar 196 281 233 233 233 233

Luchtverplaatsing                 l/sec 49 58 56 56 112 168

By-pass motor nee nee ja ja ja ja

Geluidsniveau                     dB(A) 68 62 71 71 75 79

Bruto ketelinhoud                   liter 4 12,5 17 26 62 78

Gewicht zonder toebehoren     kg 7,8 8 13 15 27 34

Kabellengte                             m 10 12 12 12 12 12

Lengte zuigslang                      m 1,5 2 2 2,5 2,5 2,5

Diameter toebehoren             mm 36 36 36 38 38 38

Diverse modellen - groot vermogen:  
de stof- en stof/waterzuigers voor elke inzet

Cleanserv VU4

Wijzigingen in vorm, kleur en uitvoering voorbehouden met het oog op verdere technische ontwikkelingen.                           
Afbeedlingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten.

Omvangrijk assortiment aan toebehoren

Voor vele toepassingen is de stofzuiger, zoals 

vaak, de beste oplossing. 

Passend aan uw wensen en gebruik, biedt Hako 

u een groot assortiment aan toebehoren voor de 

stof- en stof-/waterzuigers.

Harde vloeren, tapijten, gordijnen en meubilair 

worden snel en efficiënt gereinigd. Ieder model 

heeft, door de vele toebehoren, talrijke extra 

inzetmogelijkheden. 

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

Cleanserv VL1-30

Toebehoren voor de 
Cleanserv VL1-15 en VL1-30

Toebehoren voor de 
Cleanserv VL3-70 l



Reinigingsmiddelen

Hako heeft ook speciaal 

ontwikkelde reinigings-

middelen voor elk type 

vloer en vervuiling. 

Zeer effectief en veilig 

voor gebruik in uw Hako 

machine. Informeer bij uw 

Hako adviseur. 

Hako: vanaf het begin 

milieuvriendelijk

Wij willen onze aarde 

schoon houden, daarom 

wordt ons handelen 

bepaald door bescherming  

van het milieu en klimaat. 

Dit is door onafhankelijke 

instituten bevestigd. 

Meer informatie over onze 

toewijding aan het milieu 

vindt u op www.hako.nl.

Wij staan altijd voor u 

klaar

De 24-uurs servicedienst 

van Hako garandeert snelle 

beschikbaarheid van 

onderdelen. 

Overal en dicht bij u in 

de buurt

Ons uitgebreide netwerk 

voor verkoop, service en 

onderhoud staat voor u 

klaar in heel Europa.

Schoon en veilig

Onze machines voldoen 

aan strenge kwaliteitseisen, 

„Kwaliteit geproduceerd 

door Hako“. 

Kopen, huren, lease

Wij bieden u diverse 

individuele en aantrekkelijke 

financieringsmogelijkheden. 
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Interessante  
Financieringmogelijkheden DIn En Iso 9001:2008 

DIn En Iso 14001:2009

Hako B.V.
Industrieweg 7
6673 DE  ANDELST
Telefoon: +31(0)488-473333
E-mail: info@hako.nl
Internet: www.hako.nl


