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Kernactiviteiten – Hako B.V. 

Hako B.V., opgericht op 1 november 1967 en gevestigd aan de Industrieweg 7 te 
Andelst (Nederland) is onderdeel van de Hako Benelux Holding B.V., die op haar beurt 
een 100% dochteronderneming is van de Duitse Hako Werke GmbH – 
moedermaatschappij. Aangezien ontwerp en productie van de reinigingsmachines en –
voertuigen in Duitsland plaatsvindt, bestaan de kernactiviteiten van Hako B.V. in 
Nederland uit: 

 

‘Verkoop en Onderhoud van innovatieve reinigingsvoertuigen en 
reinigingsmachines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden in de 
sectoren openbare, industriële en contractuele reiniging, evenals de sectoren 
terreinonderhoud, tuin- en parkbeheer en transportlogistiek’ 

 

De Hako filosofie en strategie betreffende het contact tussen fabrikant en 
eindgebruiker vormt ook bij Hako B.V. de basis gedurende iedere salesfase. Door 
continu in contact te staan met de markt, weet Hako wat er speelt bij haar klanten en is 
daarmee in staat invulling te geven aan klantspecifieke wensen en in samenwerking 
met Hako Werke GmbH haar bijdrage te leveren aan innovatieve productoplossingen.  

 

Hako Werke GmbH, ons moederbedrijf, werkt in 65 landen. 

 

 

Visie van Hako 

 
 
 
 
 
 
Hako - Kwaliteit en milieuvriendelijkheid zitten in ons DNA. 
Sinds onze oprichting, in 1948, staat Hako voor uiterst productieve, duurzame en 
kwalitatief hoogstaande producten. Dat heeft ons gemaakt tot één van ‘s werelds 
meest toonaangevende fabrikanten van geavanceerde techniek voor binnen-, buiten- 
en straatreiniging, voor terreinonderhoud en multifunctionele voertuigen. Ook op het 
gebied van het milieu komen wij al jarenlang onze verplichtingen na. Wij gaan zuinig 
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om met natuurlijke hulpbronnen en letten op de duurzaamheid van de door ons 
gebruikte recyclebare stoffen. Hako behandelt het milieu met respect. Haar 
schoonheid, haar veelvoud en haar eigenzinnigheid sporen ons aan om, ook in de 
toekomst, nog meer milieu en klimaatbewust te worden. 
 
Bescherming van het milieu tijdens de complete levenscyclus van ons product.  
Hako heeft de tekenen der tijd al vroeg herkend en het milieu in het middelpunt van 
haar handelen geplaatst. Wij houden ons al vanaf onze oprichting bezig met een 
zuinige omgang en met de bescherming van het milieu. Elke planning en realisatie 
wordt hierop afgestemd. Onze bewuste omgang met de natuur heeft zich op natuurlijke 
wijze en heel vanzelfsprekend verder ontwikkeld.  
 
Zo heeft Hako in 1994 ! al de milieuprijs van de Culturele Stichting Stormarn in de 
wacht gesleept voor een voorbeeldig afvalpreventie en afvalverwerkingconcept.  
Sinds 2004 is Hako gecertificeerd conform DIN EN ISO 14001.  
Van onze inzet profiteert niet alleen het milieu maar ook onze klanten. Zij profiteren ook 
mee van bijvoorbeeld een gezondere werkomgeving, lagere energiekosten, de waarde 
van de machines vanwege hun duurzaamheid en de lagere onderhoudskosten. Door 
kwalitatieve, hoogwaardige producten te produceren scoor je pas echt met M.V.O. 
 
Constructies waarover nagedacht is. 
Bij Hako begint de milieubescherming al bij de productontwikkeling. Onze ingenieurs 
letten op milieuvriendelijke materialen en de latere demontage- en 
recyclemogelijkheden. Ook het onderhoud en reparatie moeten zo snel en eenvoudig 
mogelijk toegepast kunnen worden. Om de levensduur van de machine te verlengen 
kiest Hako voor hoogwaardige componenten. Tevens wordt er door onze ontwikkelaars 
continu gewerkt aan het reduceren van stof, geluid en de uitstoot van uitlaatgassen, 
als ook het minimaliseren van het water- en chemieverbruik bij het reinigen.  
Veel van onze machines zijn al voorzien van emissievrije elektromotoren. Dit wordt in 
de toekomst nog verder uitgebreid.  
 
Productie gericht op duurzaamheid.  
Het vervaardigen van machines op economische wijze is een belangrijk deel van de 
balans in het milieu. Er wordt iedere dag opnieuw gezocht naar middelen om nog meer 
energie te besparen en uitstoot te vermijden. Een voorbeeld van deze duurzaamheid  
was het in gebruik nemen van de nieuwe poedercoatinstallatie, waarbij er geen 
oplosmiddelen worden gebruikt en het verbruik van water wordt verlaagd.  
Het staat op zich, dat Hako er van alles aan doet om mens, natuur, lucht en water te 
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beschermen.  
 

Kenmerken Hako Aftersales 

 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar 

 Servicemonteur(s) centraal in het verzorgingsgebied 

 Mobiele dataverbinding en laptop voor digitale informatie en communicatie 

 Korte reistijden en snelle responstijden 

 Service- en (specialistische) reparatiewerkzaamheden op locatie bij de klant 

 Maximale beschikbaarheid van onderdelen 

 Snelle onderdelenvoorziening per nacht-express 

 Diverse contractvormen voor onderhoud en service 
 
 
 
Hako B.V. garandeert dat technische ondersteuning en onderdelenvoorziening tot 
minimaal 10 jaar na de laatste productieserie van een machine gewaarborgd is. Via de 
Hako website (www.hako.nl) heeft iedere gebruiker te allen tijde de volledige 
beschikking over de meest recente technische informatie, explosietekeningen, 
artikelnummers en handleidingen. 

 
 
 

 

http://www.hako.nl/

