Clean Power WD22 P, WD36 P, WD50 PD, WD80.2 PD
Robu s ta o c h e f f e k t i v a v å t - o ch to rrs u g are

Clean Power WD

Clean Power WD50 PD

Kompakta, kraftfulla och

Våt / torr dammsugare ut-

stabila våt-och torrsugare.

rustad med en kraftfull och
högeffektiv motor. Avtapp-

Clean Power WD22 P

ningsslang för att enkelt

Utrustad med en ny

kunna tömma behållaren.

generation motorer erbjuder

Utblåsluftfilter. Bra luftflöde

Power WD 22 P en hållbar

och sugkraft.

och kraftfull våt- och torrsugare. Hepafilter finns som

Clean Power WD80.2 PD

tillbehör. Hållare för olika till-

Våt- och torrdammsugare

behör samt utblåsluftfilter

för stora ytor, utrustad med

gör maskinen användbar

två kraftfulla och högeffekti-

och smidig.

va motorer som kan användas separat. Slagfast

Clean Power WD36 P

polypropenbehållare och ut-

Våt- och torrsug för me-

rustad med avtappnings-

delstora ytor utrustad med

slang för att tömma

en kraftfull och högeffektiv

behållaren.

motor. Kraftfull filtrering och
tyst gång.

Effektiva och robusta

Clean Power WD 22 P, 36 P, 50 PD, 80.2 PD

Teknisk data
Effekt Max
Behållare volym

W
l

WD22 P

WD36 P

WD50 PD

WD80.2 PD

1250

1250

1450

2500

22

36

50

80

Vacuum

mbar

235

235

260

225

Ljudnivå

db(A)

60

60

62

62

Vikt

kg

8,7

8,7

12,5

18,2

Mått

mm

500x380x485

500x380x685

525x495x825

620x1115x960

71

71

74

142

Luftflöde

l/s

Miljövänlig från början!

Vi finns där Ni finns!

Köp, hyra, leasing, funk-

Vi finns alltid till för er!

Att bevara och underhålla

Vi är rikstäckande både när

tionsavtal.

Vårt stora lager med re-

vår miljö och vårt klimat är

det gäller försäljning och

Vi erbjuder alla typer av fi-

servdelar och tillbehör

en självklarhet för oss!

service. Allt för att kunna

nansiella lösningar. Kontak-

möjliggör snabba

Redan vid produktion av

leva upp till våra kunders

ta oss så specialanpassar

reservdelsleveranser.

maskiner, ser vi till att ha

önskemål.

vi efter Era önskemål.

den högsta miljöaspekten.

Marknadsförs & säljs i Skandinavien av
Hako Ground & Garden AB
Skallebackavägen 10
302 41 Halmstad
Tel: 035-10 00 00
www.hako.se

