
Arbejdsbredde:
med sidebørste 670 mm
uden sidebørste 480 mm
Bredde med sidebørste 790 mm
Længde m. sidebørste 1330 mm
eller (håndtaget i lav) 1510 mm
Højde (håndtaget i lav) 900 mm
eller (håndtaget i høj) 1060 mm
uden håndtag 390 mm
Smudsbeholder 40 l
Vægt 24 kg

Profi kvalitet:
Hako-Profi-Flipper et resultat af
høje kvalitetsnormer og produk-
tionsteknik som sikrer maskinen 
lang levetid. Hovedfejevalsen og
sidebørsten kan justeres uden 
brug af værktøj.

Maskinen er produceret i henhold 
til CE kravene.

Lad deres fejekost gå på pension.
Hako-Profi-Flipper er 10 gange hurtigere.
En fejekosts største ulempe er, at den er for dyr i drift.
Den overkommer nemlig kun ca. 300 m2 i timen og
løser kun rengøringsproblemer delvist. Snavset fejes
ganske vist sammen, hvorimod støvet blot flyttes.
Med en selvopfejende Hako-Profi-Flipper fejemaskine
klarer det samme personale nu små 2.000 m2.
Maskinen samler samtidigt snavset op og 
borttransporterer det. Et afskærmet fejefelt hindrer

samtidig støvet i at brede sig. Hako-Profi-Flipper er
særdeles robust og servicevenlig. Smudsbeholderen
er konstrueret af slagfast plast og maskinen består
bl.a. af en solid stålramme samt et aluminiumshus.
Sidebørsten gør det let at komme helt ud i hjørner og
til kanter. 
Over 400.000 har allerede valgt at gøre rent med en
Hako-Profi-Flipper.

Rent arbejdsmiljø og stor kapacitet er vigtigt i den daglige
rengøring såvel ude som inde.
Udstrakt anvendelse af kunststof og aluminium hindrer rust på
udsatte steder.

Med sidebørsten monteret foran til højre på Hako-Profi-Flipper,
kommer du nemt og effektivt ind i alle kroge og langs kanter.
Maskinen er særdeles nem at betjene og gør fejning ukompli-
ceret. Hovedfejevalsen og sidebørsten justeres uden brug af
værktøj.

Nedfældigt håndtag gør maskinen
let at transportere og sikrer den
rigtige arbejdshøjde.

Trapper er intet problem. De store
kørehjul giver problemløs passage af
ujævnheder, dørtrin, trapper og lign.

Kompakt konstruktion gør det let at
passere enhver normal dør og
maskinen kan benyttes såvel inde
som ude.
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Odensevej 33 · 5550 Langeskov
Tlf. 65 38 11 63 · Fax 65 38 29 51
e-mail: hako@hako.dk
internet: www.hako.dk

Tekniske data

Superteknik til en ren og bedre Verden.



Hako-
Profi-Flipper
Den 
selvopsamlende 
fejemaskine 
til effektiv,
støvfri fejning 
såvel ude 
som inde.

Sidekosten henter snavset ud fra hjørner, langs vægge og
lign, slynger det ind foran hovedfejevalsen, som fejer det
direkte op i smudsbeholderen. Gummilister omkring
hovedfejevalsen hindrer støvet i at spredes i lokalet.

Snavset opfejes og borttransporteres i samme arbejdsgang.
Tømning sker uden besvær direkte i affaldscontaineren.
Smudsbeholderen består af slagfast plast.

Enkelt funktionsprincip. Praktisk tømning.

Rent Arbejdsmiljø
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