
 
 

Защо машинното почистване е по-евтино от ръчното почистване?  
Евромаркет и Hako Ви дават отговорите 

 

 
» Защото при почистването с машина може да се пести от редица 

неща: 

- Време за почистване. Времето е пари. Една относително малка почистваща 

машина (например почистваща машина, модел Hakomatic В30) е в 

състояние без проблем да почиства над 1000 кв.м. на час. За да почистите 

същото пространство на ръка, ще са ви необходими поне 5 души. Колкото по-

голяма и по-замърсена площ имате да почистите, толкова по-осезаема става 

разликата. В развитите държави, където работната ръка е скъпа, 

подопочистващата машина възвръща инвестицията си в рамките на една 

година само от икономия на работна ръка.  
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- Почистващ препарат. Качествените препарати са скъпи. При почистване на 

ръка, те се поставят на око. Машината дозира препарата в точно определено 

съотношение спрямо водата. За тази цел моделите на Hako разполагат както 

със стенна, така и с вградена система за автоматично дозиране на препарата. 

- Качество на почистване. Определени замърсявания (например мазнини) се 

почистват изключително трудно на ръка. Нещо, което подопочистващата 

машина може да свърши за 10 минути, ще отнеме десетки часове упорито 

търкане на ръка. 



 

- Вода. Една качествена 

подопочистваща машина 

разполага със система за 

икономия на водата. Със 

системата АкваСтоп на 

Hako могат да се почистят до 

30 кв.м. с един литър вода. С 

едно напълване на 

резервоара модел В70 може 

спокойно да почисти 2000 

кв.м. Ако трябва да почистим 

същото количество с кофа и 

парцал, ще трябва десетки 

пъти да да сменяме водата. 
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» По-качествено ли е машинното почистване от ръчното? 

Определено – да. Ръчното почистване има един основен проблем – колкото и добре 
да търкаме замърсеното място, не можем да извлечем мръсотията от пода, освен 
ако не сменяме водата на всеки 3-4 почистени квадратни метра, което е 
изключително трудоемко и бавно. Подопочистващите машини разполагат с 
вакуум мотор, който събира замърсяванията в контейнер.  
 
» Възможно ли е да почистим всеки един под? 

Всеки един под може да бъде почистен. Най-важното е да изберем подходяща 
машина, подходяща четка, подходящ препарат, подходяща събирателна гума. 
Какви са основните видове почистване? 

Имаме два основни вида почистване: 
- Основно почистване (например след строително-монтажни работи) 

- Рутинно почистване (ежедневно, поддържащо). 

» Какво трябва да направим при по-сериозно замърсяване? 
Важно е да се знае, че изборът на машина и четка не зависи от степента на 
замърсяване. При по-сериозно замърсяване е правилно да се промени самата 
техника на почистване и евентуално почистващият препарат. 
 

 

 

 
 

 



» Как да чистим ежедневно? 

При ежедневно почистване машината е в състояние да почисти напрупаните през 
деня или седмицата замърсявания само с едно преминаване с незначително 
количество препарат, за да се омекоти водата. 
 
» Как да почистим силно замърсен под? 

При по-сериозни замърсявания еднократно преминаване с машината не дава 
резултати. Тогава има опасност от допускането на 2 грешки: 

- Използване на по-твърда четка (която би могла да съсипе подовото покритие) 

- Многократно преминаване през една и съща площ (това няма да подобри 

положението и само създава впечатление, че машината не работи). 

Правилно, в такъв случай, е да се установи от какво точно е замърсяването и 
съобразно да се използва специализиран препарат. Този препарат е най-бързо и 
удобно да се разнесе чрез самата подопочистваща машина. Това се прави по 
следния начин: изключва се вакуум мотора на машината, препаратът се поставя в 
резервора за вода (заедно с вода) и се пуска четката, която да намокри пода. След 
това изключваме машината и даваме време на препарата да разтвори мръсотията. И 
накрая с включен ваккуум събираме замърсяванията.  
По гореописания начин с минимални усилия и разходи ще успеем да почистим 
силно замърсен под. 
 
» Кога да използваме четки и кога да използваме падове? 

Най-общо казано, падовете са подходящи при равни и гладки подове.  
Четки се използват, когато по пода има неравности и пукнатини.  
 
» Кога да използваме дискови четки и кога да използваме 
цилиндрични четки? 

Дисковата четка е обикновено по-доброто 
решение. Тя има близо 10 пъти по-голям 
контакт с пода, което води до по-бързо и 
по-нежно почистване. Освен това машините 
с дискова четка са много по-маневрени. 
Модел В12 е изключително маневрен и 
може да се използва в тесни и претрупани 
помещения. Дисковите четки се въртят 4-5 
пъти по-бавно от цилиндричните. От една 
страна това съхранява живота на четковия 
мотор, а от друга – машината работи по-
тихо. 
В определени ситуации обаче 
цилиндричната четка е незаменима. Такива 
случаи са например, когато имаме 
изключително упорито замърсяване, което 
не се разтваря от почистващия препарат и е 
нужно физическият натиск да го премахне.  
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Натискът на цилиндричната четка е приблизително 10 пъти по-голям, отколкото на 
дисковата четка. Освен това само с цилиндрична четка е възможно да се чисти с 
движения „напред-назад”. Дисковата четка може да чисти само с движения напред 
и настрани. Когато имаме много тесни коридори, в които машината не може да се 
завърти, се налага да използваме цилиндрична четка. Ключово предимство на 
цилиндричната четка е възможността на машината да се оборудва с модул за 
предварително метене. С такъв напълно безплатен модул разполагат 
подопочистващите машини, модели В45, В70 и В90.  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Hakomatic B 45      Hakomatic B 90 

 

 

 

Евромаркет и Hako – едно добро партньорство, ориентирано към решения в 
детайли за своите клиенти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
София 1532, Казичене 
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