Katalog produktów
Pakiet rozwiązań na cały rok

Najwyższa jakość

Hako zapewnia rozwiązania techniczne najwyższej jakości w branży
czystościowej i komunalnej
HAKO
Wiara w nasze produkty uczyniła Hako jednym z wiodących producentów wysokiej jakości maszyn
i pojazdów w branży czystościowej i komunalnej. Każdy dzień zaczynamy od poszukiwania nowych
technologii i rozwiązań technicznych o zwiększonej wydajności, bardziej przyjaznych dla środowiska
i łatwiejszych w obsłudze.

Hako, najwyższa jakość certyfikowana przez TÜV
Hako stawia korzyści swoich Klientów na

Satysfakcja odbiorców naszych produktów i usług

pierwszym miejscu, już od momentu rozpoczęcia

to właśnie powód, dla którego wiele lat temu

procesu produkcji maszyny. Zwiększona

Hako zostało jedną z pierwszych firm w branży,

wydajność, mocna konstrukcja, łatwa obsługa

które wprowadziły system zarządzania jakością

i serwis to tylko kilka czynników, które przekonują

certyfikowany zgodnie z EN ISO 9001.

do nas Klientów i zapewniają bezproblemowe

Wraz z nowoczesnymi fabrykami i wysoko

korzystanie z naszych maszyn i usług.

wykwalifikowanym personelem to wszystko
sprawia, że Hako jest liderem w swojej branży
i cieszy się pełnym zaufaniem swoich Klientów.

DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 14001:2009

DIN EN ISO 14001:2009
DIN EN ISO 9001:2008

Zamiatarki
bezpyłowe
Niezawodne sprzątanie od 2 300
do 25 000 m2 /godzinę
Zamiatarki Hako – idealne do czyszczenia wewnątrz
i na zewnątrz. Zarówno prowadzone, jak i z operatorem
siedzącym, zapewniają czystość, brak pylenia podczas
pracy oraz szeroki zakres zastosowań.

Sweepmaster
M600

Sweepmaster
B500

Sweepmaster
650

Sweepmaster
800

do 2 300 m /h

do 2 400  m /h

do 2 600  m /h

do 3 400  m /h

2

2

Zamiatarki z operatorem prowadzącym

2

2

Sweepmaster
B800 R

Sweepmaster
900 R

Sweepmaster
980 R

Sweepmaster
1200 RH

Sweepmaster
1500 RH

PowerBoss
Armadillo 9XR

do 6 660  m2/h

do 7 200  m2/h

do 7 200  m2/h

do 13 200  m2/h

do 16 200  m2/h

do 25 000 m2/h

Zamiatarki z operatorem siedzącym

Uwaga! Nazwa Sweepmaster zastąpiła stare nazwy Jonas i Hamster. Niektóre urządzenia zmieniły także swój numer i oznaczenia opisowe.

Szorowarki
automatyczne
Ekonomiczne czyszczenie
od 1 400 do 15 200 m2 /godzinę
Hako oferuje szeroki wybór szorowarek, których
innowacyjne systemy zwiększają wydajność
oraz zakres możliwości użytkowania.

Scrubmaster
E10, B10

Scrubmaster
B12

do 1 400  m2/h

do 1 500  m2/h

Scrubmaster
B30

Scrubmaster
B45

Scrubmaster
B70

Scrubmaster
B90, B120

Scrubmaster
B75 R

do 1 900  m /h

do 2 900  m /h

do 4 200  m /h

do 4 200  m /h

do 3 500 m /h

2

2

Szorowarki z operatorem prowadzącym

2

2

2

Scrubmaster
B100 R

Scrubmaster
B115 R

Scrubmaster
B140 R

Scrubmaster
B310 R

Scrubmaster
B310 R CL

do 4 200  m /h

do 5 800  m /h

do 5 300  m /h

do 9 250  m /h

do 8 600  m /h

2

Szorowarki z operatorem siedzącym

Uwaga! Nazwa Scrubmaster zastąpiła starą nazwę Hakomatic. Niektóre urządzenia zmieniły także swój numer i oznaczenia opisowe.

2

2

2

2

PowerBoss
Nautilus
do 15 200 m2/h

Odkurzacze
i polerki
Maszyny jednotarczowe i polerki
Hako oferuje wybór maszyn jednotarczowych i polerek,
o odpowiednio dobranej wielkości i wydajności,
które pozwalają czyścić szybko i efektywnie.
W ofercie znajdują się również wszystkie dodatkowe
akcesoria oraz pełna gama produktów chemicznych.

Cleanserv
SD43/180, SD43/450
SD43/2 Speed

Cleanserv
PE53/1100

Maszyny jednotarczowe i polerki

Cleanserv
PB51/2000

Odkurzacze
W wielu wypadkach odkurzanie jest najprostszym i najlepszym rozwiązaniem.
Dostarczamy produkty idealnie dopasowane do potrzeb klienta – od odkurzaczy
szczotkowych, przez odkurzacze do czyszczenia dywanów na sucho i mokro,
aż do mocnych odkurzaczy przemysłowych.

Cleanserv
VU4

Cleanserv
VD5

Cleanserv
VL1-15, VL1-30

Odkurzacz
szczotkowy

Odkurzacz

Odkurzanie
na sucho i mokro

Cleanserv
VL2-70, VL3-70 l
Odkurzacze
przemysłowe

Uwaga! Nazwa Cleanserv zastąpiła starą nazwę Hako-Super, Hako-Supervac i Hako-Carpomatic. Niektóre urządzenia zmieniły także swój numer i oznaczenia opisowe.

Cleanserv
C34
Czyszczenie
dywanów

Czyszczenie
miasta
Oferujemy szeroki wybór osprzętu np. system trójszczotkowy,
głowicę szorującą do walki z zabrudzeniami chodników,
pługi i posypywarki, kosiarki i wiele, wiele innych.

Potrzeby technologii komunalnej są tak zróżnicowane, jak zróżnicowane jest miejskie życie.
Od czyszczenia ulic, przez dbanie o trawniki i ogrody, do obsługi zimowej.
Hako zapewnia wsparcie w postaci indywidualnie dobranych rozwiązań, które są efektywne i niezawodne.
Nośniki narzędzi klasy Citymaster są kompaktowe, łatwe w manewrowaniu i ekonomiczne.

Citymaster 600

Citymaster 1250

Citymaster 1600

Citymaster 2200
System dwuszczotkowy

Citymaster 2200
System trójszczotkowy

Maszyny do pielęgnacji terenów
zewnętrznych, zieleni oraz
nośniki narzędzi i ciężarówki
Wysokowydajny sprzęt do całorocznego
użytku
Tereny zewnętrzne, powierzchnie zieleni, boiska sportowe,
parki – Hako posiada w ofercie najlepsze rozwiązania
do całorocznego utrzymania czystości.
Multicar to kompaktowe nośniki narzędzi oraz ciężarówki,
które można wyposażyć w ponad sto rodzajów różnego
osprzętu. Dzięki tak bogatej ofercie akcesoriów Multicar
potrafi poradzić sobie ze wszystkimi zadaniami, od koszenia
trawników i przycinania gałęzi drzew, po mycie znaków
drogowych czy odśnieżanie dróg.

Variette
350

Variette
500

Maszyny z operatorem prowadzącym

Multicar TREMO

Nośniki narzędzi i ciężarówki

Multicar M27

Multicar M29

Multicar M31

Serwis:
tel.: +48 12 622 16 02
fax: +48 12 622 16 19
serwis@hako.pl

Logistyka:
tel.: +48 12 622 16 28
fax: +48 12 622 16 15
logistyka@hako.pl

