
Scrubmaster B70
Gulvvaskemask in for  mel lomstore area ler
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1) Innebygd lader

Gjør det mulig å lade 

maskinen i en vanlig 

stikkontakt.

2) Lavt, utstikkende 

vaskehode med 

diskbørster

Med en redskapshøyde på 

bare 10 cm er maskinen 

ideell for rengjøring under 

hyller og butikkreoler.

3) Ingen forfeiing

Ved hjelp av en innebygd 

oppsamlerskuff samles 

skitten opp, og denne 

skuffen er enkel å tømme. 

(Gjelder bare B70 CL CYL.) 

Dette gjør at du slipper 

tidkrevende manuell feiing 

på forhånd.

 

4) Servicevennlig

Ingen verktøy trengs for 

børstebytte, skitten-

vannstanken rengjøres 

enkelt takket være den store 

åpningen, justerbar ventil for 

utslipp av skittenvann, 

feilindikator på displayet, 

enkel tilgang til batteriene.

5) Innovativ utforming av 

sugefoten

Sugefoten klarer å suge 

vann og rengjøringsmidler 

opp fra gulvet selv under 

vanskelige gulvforhold. 

Sugebladene er svært 

slitesterke og utformet for 

firesidig bruk, og de løsnes 

og snus/byttes helt uten 

verktøy.

 

6) Antiskumsystem 

Sørger for at det ikke 

kommer skum inn i suge-

motoren, noe som gir 

maskinen lang levetid og 

lave servicekostnader.

7) Automatisk påfyllings- 

og doseringssystem

Sparer tid i forbindelse med 

påfylling av rentvanns-

tanken og sparer penger 

ved å blande inn riktig 

mengde kjemikalier.

8) Støyreduksjon 

Støyreduksjonsknappen gir 

deg mulighet til midlertidig 

å redusere motorturtallet 

når det er behov for et stille 

arbeidsmiljø. (B70 CL)
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Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske forbedringer på maskinen som kan påvirke form, konstruksjon og farge. Maskinene på bildene kan være   
utstyrt med ekstrautstyr.

Scrubmaster

B 70CL/CYL

Scrubmaster

B70 

Scrubmaster

B70  CL

Gode løsninger for gode beslutninger

Tekniske data B70 B70 CL B 70CL/CYL

Arbeidsbredde 65 cm 65  cm 60 cm

Sugefotbredde 95 cm 95 cm 95 cm

Arealkapasitet (teoretisk) 3,200 m2 3,200 3,000 m2

Spenning 24 Volt 24 Volt 24 Volt

Antall børster 2 diskbørster 2 diskbørster 2 sylinderbørster

Arbeidshastighet 5 km/t 5 km/t 5 km/t

Volum rentvanns-/skittenvannstank 72 / 74 l 72 / 74 l 72 / 74 l

Bredde uten/med sugefot 59 / 95 cm 59  / 95 cm 59 / 95 cm

Vekt uten batterier 175 kg 190 kg 182 kg

Vekt med full tank og batterier 325 kg 338 kg 380 kg

Totalt strømforbruk 2.26 kW 2.28 kW 2.28 kW
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DIn En ISo 9001

DIn En ISo 14001

Hako

Hako: miljøvennlig fra 

begynnelsen!

Det er en selvfølge for oss 

å bevare og verne om 

miljøet! Vi stiller høye krav 

til miljøvennlighet allerede 

under produksjonen av 

maskiner.

Vi er alltid tilgjengelige! 

Fra vårt store lager leverer 

vi raskt reservedeler og 

tilbehør.

Vi finnes der du er!

Vi har god geografisk 

dekning både når det 

gjelder salg og service. 

Vi ønsker å være til stede 

for kundene våre.

Fokus på sikkerhet! 

Maskinene våre oppfyller 

de høyeste kravene til 

sikkerhet.

Avtaler om kjøp, leie 

eller leasing – 

spesialavtaler

Vi tilbyr en rekke 

finansieringsløsninger. 

Kontakt oss, så 

skreddersyr vi et tilbud.

Hako markedsføres og selges i Norge av

Hako Ground & Garden AS 

Verkseier Furulundsvei 13

Pb. 73 Alnabru

NO-0614 Oslo 

Tlf.: 22 90 77 60

Faks: 22 90 77 70 

www.hako.no


