
CLEANSERV

Reinigingstechniek 
Gemeentelijke reiniging
Hogedrukreiniging

Krachtige zuigkracht voor         
elke toepassing

Stof- en waterzuigers

Cleanserv 
S10 Eco

Cleanserv 
S11 Eco

Cleanserv 
S13 Eco

Cleanserv 
S30 Pro

Cleanserv 
S45 Pro

Cleanserv 
S80 Pro



Das Quick-Connect-System besteht aus  

einem Bügel und Vorrüstteilen, die fest an  

der Reinigungsmaschine montiert werden.

Schnell  
angeschlossen

Altijd klaar voor gebruik – met maximale efficiëntie  

Dankzij hun superieure productkwaliteit en geavanceerde technologie bieden Hako 

stofzuigers gegarandeerd precies het soort betrouwbare hoge prestaties dat van 

uitstekende stofzuigeroplossingen mag worden verwacht, terwijl ze tegelijkertijd maximale 

economische efficiëntie garanderen. Het robuuste en stabiele ontwerp en de intuïtieve 

bediening bieden een hoge mate van mobiliteit en flexibiliteit voor een breed scala aan 

toepassingsopties. Verschillende modellen beschikbaar, evenals verschillende praktische 

functies, accessoires en optionele extra‘s voor elke behoefte, maken Hako‘s assortiment 

stofzuigers tot een veelzijdige oplossing voor uitstekende resultaten.

Geschikt voor zowel nat als droog 

zuigen, het model Cleanserv S30 Pro is 

een echte allrounder.

Technische gegevens Cleanserv S10 Eco S11 Eco S13 Eco S30 Pro S45 Pro S80 Pro

Application options droog droog droog nat/droog nat/droog nat/droog

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

Energieverbruik      W 700 700 700 1.300 1.300 2.600

Vacuüm afzuiging      mbar 210 210 210 260 260 300

Luchtverplaatsing      l/sec 38 38 38 70 70 2x70

Bypass motor nee nee ja ja ja ja

Geluidsniveau      dbA 64 60 49-54 68 70 74

Capaciteit      l 10 11 13 30 45 80

Gewicht zonder accessoires      kg 4,2 4,2 5,5 7,8 13,5 20,6

Kabellengte      m 8 10 12 7.5 10 10

Lengte zuigslang      m 2 2 2.5 2.5 3 3

Diameter toebehoren      mm 32 32 32 38 38 38



  

Cleanserv S30 Pro 

	•	Nat	en	droog	zuigen	

	•	Krachtige	zuigkracht	van	water		 	
  en vuil 

	•	Ook	ideaal	voor	droog	stofzuigen

	•	Geïntegreerde	blaasfunctie	

	•	Gepatenteerde	cycloonwater-	 	
  afscheiding met vlotteruitschakeling

Cleanserv S10 Eco

	•	 	Droog	stofzuigen	

	•	 	Compact	en	lichtgewicht	

	•	Gemakkelijk	met	één	hand	te										
  vervoeren

	•	 	700	Watt	motor	

	•	Praktische	AAN/UIT															
  voetschakelaar

Cleanserv S11 Eco

	•	 	Droog	stofzuigen

	•	Zeer efficiënt, variabele motor van       
  700 Watt motor 

	•	 	Compact,	zeer	wendbaar	en	gemakkelijk	
te vervoeren 

	•	Praktisch	opbersysteem	voor	de		 	
   zuigtools

	•	Grote,	afsluitbare	kabelhaak

	•	 	Comfortabele	AAN/UIT	voetschakelaar

Cleanserv S13 Eco

	•	Droog	stofzuigen	voor	professioneel		
  gebruik 

	•	Geluidsarm	49-54	dB(A)	en	krachtig	

	•	Grote	vuilcontainer	van	3	liter	

	•	Compartiment	voor	reserve	stofzakken	

	•	Traploos	instelbare	ECO	mode	

	•	 	12	meter	stroomkabel	(rood)	 
met haspel mechanisme

	•	 	USB	oplaadaansluiting

	•	 	LED	display	dat	een	volle	stofzak	/		
verstopte zuigslang aangeeft

Cleanserv S80 Pro 

	•	 	Ultra-high-performance	nat	en	droog	zuigen

	•	Tweetraps	2600	Watt	motor	

	•	 	80	liter	vuilcontainer

	•	 	Geluidsniveau	(74	dB)	

	•	Vermogensregeling

	•	 Ingebouwde	accessoirevakken

	•	 	Gepatenteerde	cycloonwater-	 	 	
afscheiding met vlotteruitschakeling

Cleanserv S45 Pro 

	•	 	Nat	en	droog	zuigen	

	•	 Ideaal	voor	industrieel	gebruik

	•	Krachtige	zuigkracht	van	1300	Watt	

	•	 	Inhoud	vuilcontainer	van	45	liter	

	•	Koeling	en	procesluchtscheiding

	•	 	Gepatenteerde	cycloonwater-	 	
afscheiding met vlotteruitschakeling



Voor continue beschikbaarheid 

Onverandelijk	hoge	kwaliteitsnormen	zijn	essentieel	om	op	lange	

termijn de betrouwbaarheid van de reinigingsmachines te garanderen. 

U	kunt	het	risico	op	uitvaltijden	nog	verder	minimaliseren	door	gebruik	

te maken van de uitgebreide diensten van Hako, bijvoorbeeld onze 

Hako onderhoudsovereenkomsten, die u op maat gemaakte service-

oplossingen biedt om aan uw individuele eisen te voldoen. 

Voor uw individuele oplossingen 

Omdat	elke	eis	anders	is	en	elke	toepassing	speciaal	is	op	zichzelf,	

biedt Hako oplossingen op maat, voor elke behoefte.  

Ons	hechte	verkoop-	en	servicenetwerk	van	eigen	vestiging	en	

aangestelde dealers, zorgt voor klantnabijheid en garanties van 

individuele ondersteuning. Neem voor gratis advies contact op met uw 

lokale Hako partner. Ga voor meer informatie naar www.hako.nl. 

Voor schitterende resultaten 

Hako stofzuigers zijn de perfecte oplossing voor een breed scala 

aan	reinigingssituaties.	Om	uw	reinigingsresultaten	nog	verder	te	

perfectioneren, kunt u het reinigingsproces uitbreiden met Hako’s 

tapijtreinigingsmachines of eenschijfs- en polijstmachines – 

economisch efficiënt, gebruiksvriendelijk en maximaal effect dankzij 

een breed scala aan aanvullende vloerverzorgingsproducten.

De nieuwe 
Cleanserv 
modellen S10 Eco S11 Eco S13 Eco  S30 Pro S45 Pro S80 Pro
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Hako B.V.  
Industrieweg	7	
6673 DE  Andelst
Tel.	+31	(0)	488-	473333
info@hako.nl
www.hako.nl

Vorm, kleur en design kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ten gunste van verdere technische ontwikkeling. Foto‘s kunnen optionele uitrusting tonen.


