
Tekniske data Hakomatic B 430 E 430
Børsteantal stk. 1 1
Børstediameter cm 43 43
Effektiv sugebredde cm 75 75
Max. teoretisk kapacitet m2/t 1700 1700
Luftmængde ved opsugning m3/t 108 155
Vacuum mbar (mm/H2O) 110 (1100) 200 (2000)
Netspænding Volt/Hz 24 DC/- 230 AC/50 Hz
Total strømforbrug W 800 1800
Effekt for børstemotor W 450 800
Effekt for sugemotor W 350 1000
Arbejdshastighed op til km/t 4 4
Børsteomdr. 1/min 280 288
Børstetryk kg/N 20/200 22/220
Specifikt børstetryk N/cm2 0,25-0,35 0,25-0,37
Rentvandstank liter 22 22
Smudsvandstank liter 22 22

Mål & vægt
Længde – driftsklar cm 100 100
Bredde uden/med sugefod cm 45/75 45/75
Højde – driftsklar cm 95 95
Totalvægt uden børste kg 80 excl. batterier 76

Hakomatic B 430 er et resultat af høje kvalitetsnormer og produktionsteknik, som sikrer maskinen lang levetid. 
Hakomatic B 430 er produceret i henhold til CE kravene og opfylder de Europæiske sikkerhedskrav EN 292 og EN 60 335.

Ret til ændringer i tekniske specifikationer, form og farve, forbeholdes

Hakomatic E/B 430 – rengøring af op til 
1.700 m2 pr. time.

Superteknik til en ren og bedre verden.

Alle betjenings- og kontrolelementer
er placeret indenfor rækkevidde. 
Optimalt udsyn over arbejdsområdet.

Den store tankåbning sikrer let
vandpåfyldning. Tømning foretages
hurtigt og sikkert via de store aftap-
ningsslanger. Smudsvandstank er
sikret mod overløb.

Den pendlende parabolformede
ophængte sugefod sikrer optimal
rengøring i hjørner, langs kanter og 
i sving.

Børsten skiftes hurtigt og nemt uden
brug af værktøj. 
Stort tilbehørsprogram. 
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Hakomatic E 430 og B 430 el- eller batteridrevet er en kompakt og særde-
les let maskine at betjene. Hakomatic E/B 430 vasker og suger i en arbejds-
gang og efterlader gulvet rent og gåtørt. Den kompakte opbygning sikrer
gode oversigtsforhold og gør Hakomatic E/B 430 særdeles let at håndtere.
Alle betjeningsgreb er placeret indenfor rækkevidde. Håndtaget og frem-
trækket på børsten (Power-Flow) kan indstilles efter behov, og sikrer en
behagelig arbejdsstilling. Den pendlende ophængte sugefod sikrer optimal
rengøring i hjørner og langs kanter. Hakomatic E/B 430 er let at rengøre og
sliddele udskiftes let uden brug af værktøj.

Ring til os for rådgivende salg og uforbindende demonstration. 
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Gennemført teknik til en
ren og bedre verden

Effektiv og hurtig gulvvask 
med Hakomatic E/B 430

Efterlader gulvet rent og gåtørt i én og samme arbejdsgang.

Et kvalitetsprodukt
fra en af branchens
ældste og største
fabrikker.


