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Hako
gólfþvottavélar
– á glæsilegu tilboði í september 2019
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Verkstæðis- og viðhaldsþjónusta RV:
Verkstæði RV annast viðhald og viðgerðir á
vélum og leigubúnaði RV.
Tveir starfsmenn RV með áratuga starfsreynslu
annast viðhalds- og viðgerðarþjónustu á
verkstæði RV.
Þjónustuver RV tekur við beiðnum um viðgerðir
í síma 520 6666 og einnig er hægt að senda
beiðni í tölvupósti á verkstaedi@rv.is
Móttaka verkstæðis er í húsnæði RV að
Réttarhálsi 2, að ofanverðu á vesturhlið hússins
á afgreiðslu lagers RV.

Björgvin Sigurðsson

Kristófer Logi Árnason

Móttaka er opin virka daga kl. 8-16
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Scrubmaster B30 CL

Vnr. 99771540

Þessi einstaklega meðfærilega gólfþvottavél
hentar á minni og meðalstór svæði. B30 CL er
með hraðastilli og er sérstaklega hljóðlát. B30 CL
er einstaklega vinnuvistvæn gólfþvottavél. Sérstök
hönnun gúmmíþvöru skilar hámarksárangri í
vatnsupptöku við gólfþvott. Rafstýrð vatnsstilling.

Hako Scrubmaster gólfþvottavélar
á glæsilegu tilboði
Þýskar gæðavélar
Hreinsa einstaklega vel
Mjög sterkbyggðar
Vinsælu og vönduðu þýsku Hako
Scrubmaster gólfþvottavélarnar
sem RV býður nú á glæsilegu tilboði
og einnig á langtímaleigu, eru
sérlega auðveldar í notkun og
daglegu viðhaldi.
Burstar eða vélapaddar fylgja
gólffletinum fullkomlega og
gólfþvaran tekur upp smáhluti
og þurrkar gólfið vandlega.

Innbyggt hleðslutæki og hægt að hlaða hvar
sem er. Rofar í stjórnborði fyrir aðgerðarstillingar.

Tilboð

566.679 kr.*

Scrubmaster B45 CL

Vnr. 99770062

Afkastamikil og meðfærileg gólfþvottavél
sem hentar fyrir meðalstór og stór svæði.

Stýribúnaður er hannaður þannig að
afar auðvelt er að stjórna vélunum.
Þær hreinlega leika í höndunum á þér.

B45 CL er með hraðastilli og er mjög hljóðlát.
Sérstök hönnun gúmmíþvöru skilar hámarks-

Hako gólfþvottavélarnar eru búnar nýjustu
tæknikerfum sem auðvelda vinnuna,
tryggja rétta og nákvæma skömmtun
vökva, frábæran árangur. Eftir því sem
hraðinn er minni, t.d. þegar farið er í horn,
þeim mun minni vökvi er notaður, sem
kemur í veg fyrir að pollar verði eftir. Þetta
sparar jafnframt hreinsiefni um 30-50% og
eykur afköst vélarinnar.

árangri í vatnsupptöku við gólfþvott. B45 CL
er vinnuvistvæn og meðfærileg gólfþvottavél.
Rafstýrð vatnsstilling. Innbyggt hleðslutæki og
hægt að hlaða hvar sem er. Rofar í stjórnborði
fyrir aðgerðarstillingar.

Tilboð

803.642 kr.*

Scrubmaster B75 R

Vnr. 99717522

Mikil afkastageta og langur keyrslutími á

Tæknilegar upplýsingar

rafgeymum ásamt stórum vatnstönkum gera

B30 CL

B45 CL

B75 R

Reiknuð afköst

1.900

2.300

3.500

m2/klst

Vinnslubreidd

43

51

65

cm

húsnæði o.fl. Notandinn situr í þægilegu sæti

Stærð bursta

43

45

2x33

cm

með mjög góða yfirsýn yfir vinnusvæðið.

Breidd sköfu

76

86

86

cm

Aksturshraði

4,5

4,5

5,5

km/klst

30/30

42/42

75/75

l

24

24

24

V

76/50

86/56

86/76

cm

190

230

434

kg

99771540

99770062

99717522

Vatnstankur hreint/óhreint
Spenna
Breidd með/án sköfu
Þyngd tilbúin til notkunar
Vörunúmer

Rekstrarvörur - fyrir þig og þinn vinnustað

þessa vél einstaklega hentuga á stór svæði eins
og íþróttasali, verslunarmiðstöðvar, lager-

Tilboð

1.448.922 kr.*

*Öll verð eru án VSK
Ekki innifalið í verði: Bursti og drifdiskur

Nánari upplýsingar veita sölumenn og
þjónustuver RV.

