Tecnologia de Limpeza
Qualidade Superior
A l ta Te c nolog ia. R obuste z. Fia bilidade.

Onde as pessoas fazem compras, a limpeza é uma
questão de imagem.
Onde as pessoas estão a trabalhar, a limpeza
é uma questão de segurança.
Onde as pessoas estão a ser tratadas e
cuidadas a higiene é vital.
A Hako garante as melhores
condições de limpeza nos mais
diversos tipos de pisos e superfícies,
tanto no interior como no
exterior.

Desempenho redefinido
Varredoras, Varredoras Aspiradoras, Lavadoras Aspiradoras: Desenvolvemos tecnologia de
limpeza que cumpre os mais exigentes requisitos. O nosso foco mantém-se inalterado: a
satisfação total do cliente. No desenvolvimento dos nossos produtos, temos em mente os
requisitos específicos para a realização das tarefas individuais, desenvolvendo equipamentos
eficientes, flexíveis e confortáveis de utilizar. A alta tecnologia e qualidade “made in Germany”
são pilares importantes do nosso sucesso, assim como as nossas ideias inovadoras e a
excepcional competência dos nossos serviços, que nos ajudam a transformar os nossos
produtos de alta qualidade em soluções ideais que cumprem qualquer desafio com um
desempenho superior.
Ou como nós designamos: Qualidade superior!
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exigências dos nossos clientes e mesmo as nossas! A nova série
Scrubmaster, que compreende os modelos B75 R, B120 R e B175 R, é a
nossa resposta a esses requisitos cada vez maiores.
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moderna aumentam, as soluções que temos para oferecer
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(Varredoras de condutor apeado)
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aos nossos clientes também continuam a crescer.
Continuamos a desenvolver as nossas varredoras,
lavadoras e combinadas,... a fim de oferecer as soluções
ideais - a pensar no presente e no futuro - para tarefas de
limpeza profissionais, tanto no interior como no exterior. O
nosso exemplo mais recente: são as novas lavadoras
aspiradoras Scrubmaster B120 R e B175 R, que, juntamente
com a Scrubmaster B75 R, definem novos padrões em
termos de ergonomia, eficiência e tecnologia "à prova de

Sweepmaster
(Varredoras de condutor sentado)
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Aspiradores Industriais Cleanserv de pó

futuro". Ao oferecer soluções inovadoras, combinando

e líquidos
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acessórios e serviços, bem como uma ampla gama de

Citymaster
(Varredoras Urbanas)
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Detergentes e Sistemas de Doseamento
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requisitos individuais dos nossos clientes. Nesse sentido,

Alternativas de aquisição
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oferecemos soluções que se encaixam perfeitamente: a

Serviços
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alternativas, certificamo-nos de que as nossas máquinas
estão perfeitamente em sintonia com as aplicações e

cada tarefa, a cada cliente, a qualquer momento.
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Tecnologia de limpeza do futuro:
Soluções inovadoras que se adaptam
perfeitamente aos diferentes
requisitos das tarefas em questão.

Tecnologia do futuro
Os requisitos para a tecnologia da limpeza estão constantemente a aumentar.
A Hako, desenvolve máquinas que cumprem todos as exigências práticas: são
económicas, fáceis de utilizar, seguras e particularmente confortáveis e ergonómicas.

Limpeza com segurança: as nossas máquinas
cumprem as mais altas exigências.

Tudo sob controlo: o display grande e objectivo mantém o operador
informado sobre os dados importantes, tal como o nível de enchimento do
depósito de água e o indicador de carga da bateria.
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Tecnologia do futuro

Benefícios técnicos em todos os detalhes
As máquinas da Hako são equipadas com recursos para
fornecer a máxima segurança e facilidade de uso. Os

Design ergonómico no seu

componentes podem ser mudados rapidamente e de uma

ambiente de trabalho:

forma fácil. Todos os displays operacionais são claramente

maior segurança,

organizados e fornecem informações detalhadas sobre as

trabalho livre de fadiga.

funções de limpeza e o estado da bateria. Tanto os
carregadores como as baterias podem ser carregados em
qualquer tomada convencional.

Intuitivo, claro e direto:

Maior segurança quando manuseio

Todas as informações do veículo são

Os pictogramas no painel de

de produtos químicos:

controlo permitem uma visão

Dependendo da quantidade de água

disponibilizadas instantaneamente

geral e rápida o que facilita a

aplicada no processo de limpeza, o

A digitalização do código QR dá ao utilizador

seleção

sistema de dosagem automático

acesso total a todos os dados da máquina e

das

funções

em

qualquer situação de trabalho.

acrescenta

Outro recurso que auxilia a

quantidade certa de detergentes de

facilidade de uso é o sistema

limpeza. Este sistema está totalmente

no visor do painel de operação. Até permite

operacional de 1 botão que ativa

integrado no design da máquina.

que o motorista faça ordens de serviço

todas as funções de limpeza ao
toque de um botão.

automaticamente

a

outros detalhes, que podem ser visualizados

diretamente do cockpit. Tudo num instante e
totalmente transparente: para fornecer ao
utilizador da máquina o maior usufruto
possível.
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Nós medimos o desempenho em m²/h
Equipamentos de limpeza para todos os desafios: desde áreas de retalho a limpeza
de pavimentos em espaços exteriores, perfeitamente adaptável a todo tipo de
pavimentos.

Sweepmaster

Scrubmaster
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Varredoras e Varredoras Aspiradoras, Condutor Apeado, Condutor Sentado com Descarga Hidráulica ou Descarga Manual

Lavadoras Aspiradoras, Condutor Apeado, Condutor Sentado e Máquinas Combinadas

Resumo

Cleanserv
Aspiradores pó e líquidos
• De pequeno e manobrável a compacto e potente
• Áreas de aplicação: instalações industriais e comerciais

Varredoras e Varredoras Aspiradoras Sweepmaster
• Varredoras e Varredoras Aspiradoras de condutor apeado
com performances entre 2.300 e 4.350 m²/h
• Varredoras Aspiradoras de condutor sentado com
performances até 16.200 m²/h
• Excelente desempenho de limpeza para áreas interiores e
exteriores
• Potentes sistemas de filtragem garantem o controlo de
poeiras
Lavadoras Aspiradoras Scrubmaster
• Limpeza ergonomicamente eficiente. As máquinas
fornecem excelentes performances em áreas entre 1.400
e 9.250 m²/h
• Hako-AquaControl garante um uso económico do
detergente de limpeza

PowerBoss

Nautilus e Armadillo 9XR

Varredoras Aspiradoras e Máquinas Combinadas
• Com performances de até 25.000 m²/h
• Altamente manobráveis
• Áreas de aplicação: grandes superfícies, desde instalações de
logística, parques de estacionamento de vários andares até ao
setor industrial

• Depósitos com tecnologia inovadora para longos
períodos de operabilidade
• Acessórios de limpeza adequados para cada tipo de
piso.
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Digitalize para obter
mais informações.

Sweepmaster
Varredoras e Varredoras Aspiradoras
de Condutor Apeado

Sweepmaster M600
Dados Técnicos Sweepmaster

M600

Dados Técnicos Sweepmaster

B500

Amplitude de varrimento

cm

67

Amplitude de varrimento

cm

60

Performance

m²/h

2,300

Performance

m²/h

2,400

Manual

Funcionamento

Funcionamento
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Sweepmaster B500

Bateria

Velocidade de trabalho

km/h

4

Velocidade de trabalho

km/h

4

Capacidade do depósito

l

40

Capacidade do depósito

l

40

Comprimento / Braço

cm

133-155

Comprimento / Braço

cm

80-100

Largura

cm

79

Largura

cm

70

Altura / Braço

cm

90-106

Altura / Braço

cm

60-120

Peso Total

kg

24

Peso Total

kg

56

Sweepmaster

Limpeza livre de sujidade
Remoção de forma fiável de partículas de sujidade, poeiras e pequenos
detritos: estas são as tarefas executadas pelas máquinas da linha de
produtos Sweepmaster da Hako. Desde a varredora manual para limpeza
de pequenas áreas até varredoras aspiradoras com uma performance
até 4.350 m²/h. Estas varredoras de condutor apeado são a escolha certa
para oficinas e salas de exposição ou produção, bem como pequenos
serviços e operações de limpeza ao ar livre. Além das versões com
bateria, os modelos Sweepmaster 650 e 800 também estão disponíveis
com combustão a gasolina. A grande capacidade de depósito de detritos
e o poderoso sistema de filtragem, garantem resultados de limpeza
altamente eficientes.

Sweepmaster 650
Dados Técnicos Sweepmaster

Sweepmaster 800
650

Dados Técnicos Sweepmaster

800

Amplitude de varrimento

cm

70,5

Amplitude de varrimento

cm

87

Performance

m²/h

3,525

Performance

m²/h

4,350

Funcionamento

Bateria/Gasolina

Funcionamento

Bateria/Gasolina

Velocidade de trabalho

km/h

5

Velocidade de trabalho

km/h

5

Capacidade do depósito

l

35

Capacidade do depósito

l

40

Comprimento

cm

120

Comprimento

cm

120

Largura

cm

68,5

Largura

cm

85

Altura / Braço

cm

71.5-100

Altura / Braço

cm

71.5-100

Peso Total

kg

105-122

Peso Total

kg

112-165
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Digitalize para obter
mais informações.

Sweepmaster
Varredoras de Condutor Sentado

Sweepmaster B800 R
Dados Técnicos Sweepmaster

Sweepmaster 900 R

B800 R

Dados Técnicos Sweepmaster

Sweepmaster 980 R/RH

900 R

Dados Técnicos Sweepmaster

980 R/RH

Amplitude de varrimento

cm

89/110

Amplitude de varrimento

cm

95/120

Amplitude de varrimento

cm

95/120

Performance

m²/h

5,340/6,600

Performance

m²/h

5,700/7,200

Performance

m²/h

5,700/7,200

Bateria

Funcionamento

Bateria/Gasolina

Funcionamento

Bateria/Gasolina

Funcionamento
Velocidade de trabalho

km/h

6

Velocidade de trabalho

km/h

6

Velocidade de trabalho

km/h

6

Capacidade do depósito

l

50

Capacidade do depósito

l

60

Capacidade do depósito

l

60/75

Comprimento

cm

128

Comprimento

cm

150

Comprimento

cm

150

Largura

cm

90.8-99.8

Largura

cm

100

Largura

cm

100

Altura

cm

124

Altura

cm

133

Altura

cm

133/200

Peso Total

kg

282

Peso Total

kg

370-460

Peso Total

kg

410-620
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Sweepmaster

Varrer e aspirar
Confortavelmente sentado
A gama de Varredoras Aspiradoras de condutor sentado da Hako é composta por
vários modelos diferentes: desde a máquina compacta e altamente manobrável até
um modelo universal que oferece uma performance de 16.200 m²/h.
Os eficientes sistemas de filtragem, garantem um grau de filtragem de 99,5%, o
sistema otimizado de aspiração recolhe pequenos detritos, pó e sujidade de uma
forma eficaz. A vasta gama de acessórios disponíveis oferece aos clientes a
solução certa para praticamente qualquer tipo de trabalho de varrimento tanto no
comércio e na indústria como em contratos comerciais de limpeza.

Sweepmaster 1200 RH
Dados Técnicos Sweepmaster

Sweepmaster 1500 RH

1200 RH

Dados Técnicos Sweepmaster

1500 RH

Amplitude de varrimento

cm

116/147

Amplitude de varrimento

cm

127/162

Performance

m²/h

9,300-13,200

Performance

m²/h

10,200-14,580

Funcionamento

Bateria/Gasolina/Gasóleo

Funcionamento

Bateria/Gasolina/Gasóleo

Velocidade de trabalho

km/h

8/9

Velocidade de trabalho

km/h

8/10

Capacidade do depósito

l

130

Capacidade do depósito

l

250

Comprimento

cm

199.8

Comprimento

cm

223

Largura

cm

114.2

Largura

cm

133.5

Altura

cm

152/199.9

Altura

cm

159/198.5

Peso Total

kg

763-1100

Peso Total

kg

1100-1715
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Digitalize para obter
mais informações.

Scrubmaster
Lavadoras Aspiradoras de Condutor Apeado

Scrubmaster E10 / B10
Dados Técnicos Scrubmaster

Scrubmaster B12

E10  /  B10

Dados Técnicos Scrubmaster

Scrubmaster B30
B12

Dados Técnicos Scrubmaster

B30

Amplitude de lavagem

cm

35

Amplitude de lavagem

cm

38

Amplitude de lavagem

cm

43

Performance

m²/h

1,400

Performance

m²/h

1,500

Performance

m²/h

1,700-1,900

Nº de escovas

2 Escovas
Cilíndricas

Nº de escovas

1 Escova
Redonda

Nº de escovas

2 Escovas
Redondas

Velocidade de trabalho

RPM

650

Velocidade de trabalho

RPM

130

Velocidade de trabalho

RPM

210

Capacidade do depósito

l

10/11

Capacidade do depósito

l

16/22

Capacidade do depósito

l

30/30

Comprimento

cm

68.5

Comprimento

cm

80

Comprimento

cm

126,5

Largura

cm

45

Largura

cm

47

Largura

cm

50/76

Altura

cm

-

Altura

cm

-

Altura

cm

109.5

Peso Total

kg

54-85

Peso Total

kg

80

Peso Total

kg

179-190
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Scrubmaster

Compacto, rápido e eficiente
Desde um modelo compacto que cabe facilmente na mala de um carro, a
um modelo extra higiénico especializado, para ambientes de trabalho
exigentes: as Lavadoras de condutor apeado Hako permitem uma limpeza
economicamente eficiente em pavimentos não têxteis, com performances
entre 1.400 e 4.200 m²/h. A sua fácil utilização, excelente visão da área de
trabalho e design ergonómico, proporcionam condições de trabalho
perfeitas. O modelo Scrubmaster B45 CLH respeita os mais altos requisitos
de higiene, como por exemplo em hospitais, lares ou na indústria alimentar.

®

Scrubmaster B45 CLH
Dados Técnicos Scrubmaster
cm

51

Performance

m²/h

2,300

Nº de escovas

1 Escova Redonda

Velocidade de trabalho

RPM

210

Capacidade do depósito

l

42/42

redução do odor e menor

Comprimento

cm

134.5

necessidade

Largura

cm

56/86

Altura

cm

111.6

Peso Total

kg

230

O

depósito

propriedade
para

uma

tem

uma

antibacteriana:
ótima
de

higiene,
utilizar

desinfetantes (opcional).

Scrubmaster B45
Dados Técnicos Scrubmaster

B45 CLH

Amplitude de lavagem

Scrubmaster B70
B45

Dados Técnicos Scrubmaster

Scrubmaster B90 CL / B120

B70

Dados Técnicos Scrubmaster

B90 CL   B120

Amplitude de lavagem

cm

43-65

Amplitude de lavagem

cm

60-85

Amplitude de lavagem

cm

60

85

Performance

m²/h

1,700-2,900

Performance

m²/h

3,000-4,200

Performance

m²/h

3,000

4,200

Nº de escovas

1-2 / Escovas
Redondas|Cilíndricas

Nº de escovas

1-2 / Escovas
Redondas|Cilíndricas

Nº de escovas

1-2 / Escovas
Redondas|Cilíndricas

Velocidade de trabalho

RPM

170-210|800

Velocidade de trabalho

RPM

185|850

Velocidade de trabalho

RPM

185

850

Capacidade do depósito

l

42/42

Capacidade do depósito

l

72/74

Capacidade do depósito

l

85/85

110/115

Comprimento

cm

123.5-136.5

Comprimento

cm

153-171

Comprimento

cm

164

166

Largura

cm

50-67/76-95

Largura

cm

59/95-110

Largura

cm

59/95

70/110

Altura

cm

111.6

Altura

cm

115

Altura

cm

115

115

Peso Total

kg

204-240

Peso Total

kg

325-393

Peso Total

kg

415

480
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Digitalize para obter
mais informações.

Scrubmaster
Lavadoras Aspiradoras de Condutor Sentado

Scrubmaster B75 R
Dados Técnicos Scrubmaster

Scrubmaster B120 R
B75 R

Dados Técnicos Scrubmaster

Scrubmaster B175 R

B120 R

Dados Técnicos Scrubmaster

B175 R

Amplitude de trabalho

cm

55-65

Amplitude de trabalho

cm

70-90

Amplitude de trabalho

cm

85-108

Performance

m²/h

3,000-3,500

Performance

m²/h

4,800-5,800

Performance

m²/h

5,950-7,560

Nº de escovas

1-2 / Escovas
Redondas

Nº de escovas

2 Escovas
Redondas|Cilíndricas

Nº de escovas

2 Escovas
Redondas|Cilíndricas

Velocidade de trabalho

RPM

180

Velocidade de trabalho

RPM

210|850

Velocidade de trabalho

RPM

210|850

Capacidade do depósito

l

75/75

Capacidade do depósito

l

120/120

Capacidade do depósito

l

175/175

Comprimento

cm

147

Comprimento

cm

167

Comprimento

cm

189

Largura

cm

72-76/86

Largura

cm

81-95|96-112

Largura

cm

87|113-129

Altura

cm

121

Altura

cm

148

Altura

cm

145/202

Peso Total

kg

389-447

Peso Total

kg

707-738

Peso Total

kg

1,000-1040
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Scrubmaster

“Prioridade” na Limpeza
Com amplitudes de trabalho entre 55 e 123 cm. Para corredores estreitos
de armazéns ou grandes salões. Esfregar e secar ou varrer e aspirar em
um único processo de trabalho. Um local de trabalho ergonómico com

Excelente combinação:

conforto operacional superior e uma visão ideal da área de trabalho.

A

Graças à sua tecnologia sofisticada, as Lavadoras Hako de condutor

Sweepmaster B175 R, recolhe a sujidade

sentado podem limpar entre 3.000 e 9.250 m²/h numa ampla gama de

solta antes de limpar o chão, o que

possíveis aplicações.

dispensa a trabalhosa pré-limpeza.

Scrubmaster B310 R
Dados Técnicos Scrubmaster

opção

de

pré-varrimento

da

Scrubmaster B310 R CL

B310 R

Dados Técnicos Scrubmaster

B310 R CL

Amplitude de trabalho

cm

96-123

Amplitude de trabalho

cm

102-123

Performance

m²/h

7,200-9,250

Performance

m²/h

7,100-8,600

Nº de escovas

2-3 / Escovas
Redondas|Cilíndricas

Nº de escovas

2 Escovas
Redondas

Velocidade de trabalho

RPM

220|900

Velocidade de trabalho

RPM

210

Capacidade do depósito

l

310/310

Capacidade do depósito

l

310/310

Comprimento

cm

215

Comprimento

cm

215-262

Largura

cm

113-133/126

Largura

cm

120-133/126

Altura

cm

140/200

Altura

cm

140/200

Peso Total

kg

1,445-1,670

Peso Total

kg

1,787-1,944
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Digitalize para obter
mais informações.

PowerBoss
Limpeza de áreas do tamanho de 2,3
campos de futebol por hora
Ambos os modelos de alto desempenho, movidos a diesel ou GPL,
fornecem até 25.000 m² de área limpa por hora. Os potentes motores
hidráulicos que acionam as escovas de limpeza e o amplo depósito de
detritos, garantem tempos de operação longos e perfeitamente limpos.
Para aplicações eficientes em interior e exterior. As máquinas podem
subir facilmente inclinações de até 16%.

Nautilus
Dados Técnicos

Armadillo 9XR
Nautilus

Dados Técnicos

Armadillo 9XR

Amplitude de trabalho

cm

114-152

Amplitude de trabalho

cm

156/193

Performance

m²/h

11,400-15,200

Performance

m²/h

20,300/25,100

Nº de escovas

2 Escovas Cilindricas

Velocidade de trabalho

km/h

13

Velocidade de trabalho

RPM

425

Capacidade do depósito

l

600

Depósito de água limpa/suja

l

341-397/341-397

Comprimento

cm

279

Comprimento

cm

241

Largura

cm

152.4

Largura

cm

142

Altura

cm

147/220

Altura

cm

166/212

Peso Total

kg

2,177

Peso Total

kg

1,710
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Varredoras PowerBoss e Combinadas / Aspiradores Industriais Cleanserv de pó e líquidos

Digitalize para obter
mais informações.

Cleanserv

Para limpeza profissional de interiores
Limpeza de mármores ou grandes áreas alcatifadas: máquinas de
polir e aspiradores de pó e líquidos para uso industrial e comercial;
de um modelo pequeno e fácil de manobrar para a limpeza de
escritórios e hotéis a aspiradores industriais que podem mesmo
suportar fluídos oleosos, até máquinas compactas de limpeza de
carpetes.

Cleanserv PE53/1100

Cleanserv SD43

Cleanserv PB51/2000
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Digitalize para obter
mais informações.

Citymaster
Transportadoras e Varredoras Urbanas
com tração articulada ou às 4 rodas
Tecnologia no seu melhor - para uso em todas as estações
Se mal as consegue ver ou ouvir, é a tecnologia municipal no seu melhor.
Isto significa que as máquinas executam as suas tarefas de uma forma
limpa, rápida e eficiente. Os fatores-chave são, por exemplo, que as
máquinas sejam tão compactas, manobráveis e flexíveis quanto possível,
oferecendo em simultâneo uma elevada capacidade de carga. Além disso,
deverão oferecer segurança na estrada, operar com baixos níveis de
ruído, emissões de gases, consumo de combustível e o melhor controlo
possível da poeira. As Citymaster da Hako oferecem exatamente tudo
isso!

Uma base forte para várias aplicações
Não importa qual a estação, ou aplicação, ou tipo de pavimento, ou se as
condições mudam constantemente ou se precisa considerar as circunstâncias
regionais específicas: as máquinas da nossa gama Citymaster dominam cada
tarefa de forma eficiente e são altamente flexíveis. Porque, além de realizarem
tarefas de varrimento profissional, também podem ser reutilizadas e equipadas
com uma ampla gama de diferentes acessórios e equipamentos para qualquer
tipo de aplicação sazonal - 365 dias por ano, da limpeza eficiente, à manutenção
de áreas verdes ou serviços de inverno. Isso é o que chamamos de "um por
todos". E os nossos clientes referem-na desta forma: a máquina ideal para
qualquer aplicação.
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Citymaster

Citymaster
600

Citymaster
1250plus

Citymaster
1600
Citymaster
2200

Dados técnicos

Citymaster 600

Citymaster 1250plus

Citymaster 1600

Citymaster 2200

Motorização

Gasóleo, 24 kW

Gasóleo, 33 kW

Gasóleo, 55 kW /Filtro de
Partículas

Gasóleo, 80 kW /Filtro de
Partículas

Tração Do Motor
(Tipo/Formula/Vmax.)

Hydrostat / 4x4 / 25 km/h

Hydrostat / 4x2 (4x4) / 30
km/h

Hydrostat / 4x4 / 40 km/h

Hydrostat / 4x2 / 62 km/h

Emissões (Standard)

97/68/EC, stage 3A

97/68/EC, stage 3A

97/68/EC, stage 3B

EURO VI, stage C

Interfaces / Pontos Fixação

Sistema engate rápido

Sistema engate rápido

Sistema engate rápido

Esfera de engate

Hidráulicos (Circuitos/Totalização)

2 / 66 / 195

2 / 66 / 195

2 / 100 / 195

1 / 100 / 225

Varrimento
(Depósito/Ampl. Trabalho)

600 l / 1,850 mm

1,000 l / 2,250 mm

1,350 l / 2,250 mm

2,200 l / 2,600 mm

Dimensões
(Comp. x Larg. x Alt.)

3,126 x 1,090 x 1,969 mm

3,255 x 1,193 x 1,999 mm

3,830 x 1,210 x 1,970 mm

4,950 x 1,320 x 2,055 mm

Peso

2,200 kg / 850 kg

2,600 kg / 1,115 kg

3,500 kg / 1,525 kg

6.000 kg / 2.460 kg

Para resultados de trabalho

Controlo total: o visor colorido de

Rápido, fácil e sem necessidade de

ainda mais eficientes: cabine do

alta resolução fornece uma boa

ferramentas: graças ao sistema de

operador

visão

troca rápida, a Citymaster pode ser

com

assentos

confortáveis e ergonómicos e

geral

dos

estados

parâmetros atuais da máquina.

sistema de controlo a uma mão

e

preparada para o próximo trabalho
em pouquíssimo tempo.

integrado no apoio do braço.

Varrimento

Lavagem

Serviços de inverno Manutenção de
áreas verdes

Transporte
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A escolha certa, na dose perfeita

O sistema Hako-AquaControl
economiza até 50% de água.

Detergentes de limpeza perfeitamente adaptados a cada tipo de
piso e a todas as aplicações: limpeza de instalações desportivas
ou áreas higienicamente sensíveis como hospitais, lojas
comerciais entre outras - as nossas máquinas de limpeza são
versáteis e flexíveis, complementadas por uma ampla gama de
produtos químicos de limpeza especializados para obter os
melhores resultados.

®

"Blue Competence" é uma iniciativa do
VDMA (www.vdma.org). Ao usar a marca
registrada
"Blue
Competence",
comprometemo-nos com as doze Diretrizes
de Sustentabilidade da Indústria de
Engenharia Mecânica ": Saiba mais em
www.bluecompetence.net/about

Hako-AntiBac®

Hako-AquaForce®

Os depósitos podem ser equipados

Limpeza sem produtos químicos:

com

o

com água desmineralizada que

crescimento de fungos e bactérias,

ajuda a dissolver e remover as

proporciona uma higiene melhorada e

impurezas e reduz a sujidade, sem

reduz o desenvolvimento de odores,

a necessidade de utilizar produtos

bem como os custos, devido ao

químicos de limpeza.

o

Hako-AntiBac®.

Inibe

menor consumo de desinfetantes
necessários para limpar o depósito.
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Detergentes e Sistemas de doseamento

Tanto quanto necessário, o mínimo possível
Ecológicos e económicos: as soluções tecnológicas Hako garantem um uso
extremamente eficiente dos produtos químicos de limpeza. Sistemas de
dosagem que evitam sub ou superdosagem. Sujidades superficiais podem ser
removidas sem a necessidade de produtos químicos para economizar custos.

Em muitos modelos, os detergentes

Com o apertar de um botão, o detergente pode ser adicionado a qualquer

de limpeza podem ser adicionados
com o apertar de um botão e somente

momento, durante o processo de limpeza, para remover manchas ou

quando necessário.

sujidades mais difíceis - a dosagem ideal permite limitar o uso de detergentes

Bom para o meio ambiente e para o

de limpeza a um mínimo absoluto. Isso protege o meio ambiente e diminui o

seu orçamento.

seu orçamento.

A Hako tem a solução certa,

Sempre

mesmo

altas

Dependendo da quantidade de água

manusear:

Dosagem

e

exigências em termos de higiene.

utilizada, o sistema de doseamento

enchimento

automático

de

acrescenta

detergentes

de

para

as

mais

a

dosagem

certa:

automaticamente

quantidade certa de detergente.

a

Utilização confortável e fácil de

limpeza

e

depósito de água.

Hako-AquaControl

Hako-DaytimeCleaning

Hako-LessChem

Economiza até 50% de água

A tecnologia de carga rápida

Economiza detergentes de limpeza

através do sistema de escova

da Hako oferece maior tempo

e protege o meio ambiente: evita

inteligente

de operação e carregamentos

dosagens incorretas e garante

em

resultados de limpeza confiáveis

e

interrompe

automaticamente

o

fornecimento de água quando a
máquina está parada.

qualquer

tomada

convencional de 230 V.

com

apenas

pequenas

quantidades de produto químico,
graças ao sistema de doseamento
e enchimento Hako.
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Limpeza economicamente eficiente
Leasing? Renting? Aluguer? A Hako oferece várias opções
interessantes para financiar as suas máquinas de limpeza,
adaptadas às necessidades individuais de cada cliente. Esta
oferta inclui modelos especiais de financiamento que podem ser
perfeitamente adaptados às suas condições e orientadas para
os seus projetos. Outra solução limpa feita pela Hako.

Opções de leasing

Contrato de Renting :

Opção de aluguer:

personalizadas para atender às

financiamento e manutenção

de máquinas de serviço.

necessidades individuais dos

incluídos!

clientes.
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Alternativas de aquisição / Serviços

Perto de si onde quer que esteja
A Assitência Técnica Hako garante que estaremos sempre
perto de si quando precisar e que o tempo de inatividade das
máquinas de limpeza devido a trabalhos de reparação seja o
mais reduzido possível. Outro grande benefício em termos de
eficiência.

Estamos sempre perto de si onde
quer que esteja. Assistência Técnica
em todo o país!

Serviço em que pode confiar
A nossa organização de vendas e serviços é um dos nossos maiores
pontos positivos. Estamos sempre próximos dos nossos clientes,
oferecendo consultoria especializada qualificada e um serviço
confiável. Para garantir um funcionamento sem problemas e para lhe
dar uma sensação de conforto e segurança.

Possuimos uma vasta equipa de
técnicos

especializados

ao

seu

dispôr para o auxiliar sempre que
necessário.
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Sempre um passo à frente
Para garantir que as nossas soluções atendem todas as
necessidades, estamos em constante desenvolvimento: em
colaboração com os clientes, focados nas tendências atuais
e considerando os requisitos futuros. É por isso que
continuamos a impulsionar a nossa pesquisa e o nosso
desenvolvimento com o foco em medidas que aumentem a
eficiência e sejam amigas do ambiente, bem como
importantes tópicos futuros, como processos digitalizados
e condução autónoma

Um consultor interativo para o ajudar a escolher o
melhor equipamento para as suas necessidades
Tarefas específicas requerem soluções específicas que
dependem do tipo e dimensão da área a ser limpa. Use o
consultor virtual da Hako para escolher a máquina mais
apropriada às suas necessidades.
Visite já: www.hako.com/va

Loteamento do Lugar do Chão da Estrada, Pavilhão B3 I Apartado 2123 I 4705-651 Vilaça - Braga, Portugal
Tlf. +351 253 339 209 (10) I Fax +351 253 339 211 I geral@hakolusitana.pt

www.hakolusitana.pt

