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Doseer- en vulsystemen
Snel gevuld en ef f ic iënt gedoseerd



Voor schrob-zuigmachines

Doseer- en vulsystemen

Dosering

Verkeerde dosering leidt altijd tot slechte reinigingsresultaten. Hako doseersystemen 

werken automatisch en voorkomen de problemen van over- en onderdoseren. 

Uw voordelen bij gebruik van een automatisch Hako doseersysteem:

•  Eenvoudige, plaatsbesparende wandmontage

•  Nooit meer over- of onderdosering

•  Gebruiksvriendelijk

•  Geschikt voor alle verpakkingsgroottes

•  Bij elk merk schrobmachine te gebruiken

•  Instelbaar voor iedere gewenste mengverhouding

•  Zeer solide en eenvoudig; geen elektrische aansluiting of extra ruimte nodig

Vullen

In de oude situatie vergt het vullen van de schoonwatertank veel tijd en de 

gebruiker is genoodzaakt bij de machine te blijven; hierdoor gaat waarde-

volle arbeidstijd verloren. Het Hako vulsysteem maakt het mogelijk de vul-

tijd effectief te benutten en duidelijk te verkorten. 

Uw voordelen bij gebruik van een automatisch Hako vulsysteem:

•   Tijdens het vullen kunnen andere werkzaamheden verricht worden

•   Geen lange wachttijden

•   Zowel automatisch als ook conventioneel vullen met de slang mogelijk 



On-board of  ex tern

Milieuvriendelijk, tijdbesparend en efficiënt

Separaat of in combinatie, de Hako vul- en doseersystemen dragen er toe bij dat uw schrobmachine 

milieuvriendelijk, tijdbesparend en efficiënt ingezet wordt.

FastFill-systeem

Het FastFill-systeem is bij-

zonder geschikt om grotere 

schrob-zuigmachines te 

vullen. 

Het FastFill-systeem kent 2 

uitvoeringen: 150 of 300 

liter tank. 

Beide uitvoeringen vullen 

uw schrob-zuigmachine 

met maar liefst 120 liter per 

minuut. 

Het FastFill doseersysteem 

garandeert telkens weer 

de juiste mengverhouding 

en is inzetbaar voor alle 

typen en merken schrob-

zuigmachines. 

On-board doseersysteem

De kern van het on-board 

doseersysteem wordt 

gevormd door een variabel 

instelbare pomp die op of 

in de schrobzuigmachine 

wordt gemonteerd. 

De inzet van het reinigings-

middel wordt automatisch 

gekoppeld aan de water-

toevoer naar het schrob-

gedeelte van de machine. 

Ook wanneer de gebruiker 

de watertoevoer verhoogt 

of reduceert, wordt over- of 

onderdosering voorkomen. 

Wand doseersysteem

Het wand doseersysteem 

gebruikt het handige 

Venturi-principe: bij het 

openen van de waterkraan 

ontstaat onderdruk in het 

Venturi ventiel, hierdoor 

wordt automatisch het 

geconcentreerde reinigings-

middel verdund met leiding-

water. 

Het systeem is uitgerust 

met een terugslagklep 

conform de Kiwa norm. 

Automatisch vulsysteem

Voor het automatisch vullen 

wordt de slang met een 

eenvoudige koppeling 

aan de schrobmachine 

bevestigd. Wanneer de 

schoonwatertank volledig is 

gevuld, stopt automatisch 

de watertoevoer. Tijdens 

de vultijd kan de gebruiker 

andere werkzaamheden 

verrichten en hoeft niet bij 

de machine te blijven: 

efficiënt en economisch 

verantwoord.

1) Cleanol-SE ECO in een 2 liter 

    patroon voor gebruik met het 

    on-board doseersysteem

Cleanol-SE ECO is een hoog-

concentraat voor de dagelijkse 

onderhoudsreiniging, speciaal 

voor gebruik in combinatie met 

het on-board doseersysteem. 

Cleanol-SE ECO wordt gebruikt in 

een verdunning 1:700!!! Dat is in 

vergelijking met veel andere 

producten ongeveer tienmaal 

zuiniger. U bespaart direct op 

diverse kosten: reinigingsmiddel, 

transport, opslag en afval.

Cleanol-SE ECO voldoet boven-

dien aan de strenge vereisten 

van het Europese ECO Label.

FastFill  
systeem

On-board 
doseersysteem

Wand doseer-
systeem 

Automatisch 
vulsysteem

Cleanol-SE 
Cleanol-SE ECO

E/B 10 • •

B12 • • 

B30 / B45 • • • • •1

B70 / B90 / B120 • • • • •1

B100 R • • •

B115 R • • • •1

B140 R • • • •1

B310 R • • •

B310 R CL • • • • •

1800 • • • • •
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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.

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. 

Wij staan altijd voor 

u klaar

De 24-uurs servicedienst 

van Hako garandeert snelle 

beschikbaarheid van 

onderdelen. 

Hako 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.
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