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Scrubmaster B75 R
Kompakt kjørbar gulvvaskemaskin
For enke l  rengjør ing på trange steder

NYHET!

Fås  nå i  to  ul ike 

arb eidsbre dder !

55  og 65 cm
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Kostnadseffektivitet møter ergonomi
Ef fek t iv  og bruker vennl ig

Nye Scrubmaster B75 R kommer til 

på steder som tidligere bare kunne 

rengjøres ved bruk av en gå bak-

gulvvaskemaskin. Den kompakte 

utformingen og overlegne manøvrer- 

barheten er bare to av fordelene med 

Scrubmaster B75 R. Maskinen tilbyr 

dessuten overlegen komfort for 

føreren. Setets ergonomiske, rygg- 

vennlige utforming øker både 

komforten og produktiviteten,  

og er like overbevisende som det  

brede utvalget av praktiske detaljer 

som gjør det enklere for føreren  

å vedlikeholde maskinen og rengjøre 

effektivt. Med lang driftstid og en 

transporthastighet på opptil 6 km/t, 

som kan kontrolleres og reduseres 

ved å trykke på en knapp, rengjør 

Scrubmaster B75 R store flater på  

en rask og effektiv måte.

En liten maskin med store fordeler

Ergonomisk  

og komfortabel

Førerområdet er  

utformet for å gi en 

ergonomisk arbeids- 

stilling, økt komfort  

og høy effektivitet.
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Kan brukes overalt

Takket være den innebygde laderen og batteriet på 180 Ah, kan Scrubmaster B75 R lades 

når som helst via en stikkontakt. Integrert arbeidsbelysning** gjør det mulig å rengjøre 

selv i dårlig opplyste rom. Det ergonomiske setet gjør arbeidet mindre anstrengende,  

og føreren har alltid god oversikt over området.

Alt i sikte, alt under kontroll

Scrubmaster B75 R er svært enkel i bruk: Det tydelige betjeningspanelet er selv- 

forklarende. Det bakgrunnsbelyste displayet er enkelt å lese av og holder føreren 

informert om maskinens aktuelle driftsstatus.

** Tilvalg

Nøkkel-/tenningslås

Arbeidsbelysning

Varsellampe, kjøring forover

Lydhorn

Kjemikaliedosering

Belyst display

Sugefot/håndsugeutstyr

Børstedrift

Den grønne «Hako-knappen»

Hastighet

Endre kjøreretning (forover/bakover)
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Komfortabel arbeidsstilling – også på trange steder

Scrubmaster B75 R er komfortabel å kjøre, 

enkel å manøvrere og gir føreren en 

optimal arbeidsstilling med god oversikt 

over arbeidsområdet. Maskinen er svært 

effektiv ved rengjøring av brede korridorer.

I smale korridorer kommer maskinens 

spesielle utforming virkelig til sin rett.

For både brede og smale korridorer
Svær t enke l  å manøvrere på trange steder
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Slank design og smart teknologi

Den korte sugefoten** gjør det mulig å rengjøre steder under 80 cm 

bredde – for eksempel mellom kasser. For rengjøring av enda trangere 

steder kan sugenalen enkelt demonteres og henges på nalholderen.

Kommer til overalt

Gjenværende vann på gulvet, for eksempel etter avriming av frysere 

på vanskelig tilgjengelige steder, er enkelt å suge opp ved hjelp av det 

håndholdte sugemunnstykket**. 

Perfekt resultat – også på  

vanskelig tilgjengelige steder

Konstruksjonen med en «vendbar bakdel»  

kombinert med den bevegelige sugekoppen 

gjør det mulig å foreta U-svinger i korridorer 

som er smalere enn 180 cm.

Ideell for rengjøring mellom 
kasser og lignende.

Bredde 76 cm

** Tilvalg
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Maskinen med endeløse muligheter!
Smar t  og prak t isk

1) Automatisk fylling**

Sparer tid: Mens maskinen 

fylles automatisk, kan 

føreren bruke tiden sin  

på daglig vedlikehold  

og andre oppgaver. 

2) Demontering av  

børster

To børster med ett trykk: 

Begge børstene kan enkelt 

byttes ut i én og samme 

arbeidsoperasjon, enten 

elektronisk (55 cm) eller 

mekanisk (65 cm).

3) Diagnostikk

Raskt og enkelt: Enkel  

tilgang til diagnostikken gjør 

at vedlikehold og justeringer  

kan gjøres på en rask og 

effektiv måte.

4) Verktøyholder**

Alltid klar til bruk: 

Verktøyholderen  

kan oppbevare både 

håndsugeutstyret og 

sugefoten på en trygg  

og lett tilgjengelig måte.

5) Rengjøring av tank

Enkel å rengjøre: Skitten- 

tanken har en glatt innside 

som forenkler rengjøringen 

og gjør det enkelt å fjerne 

smuss og avleiringer.

6)  Vedlikehold 

og rengjøring av  

rentvannstanken

Rengjøring: Enkel tilgang 

for rengjøring og skylling  

av rentvannstanken.

** Tilvalg
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Tekniske data Scrubmaster B75 R 55 cm 65 cm

Arbeidsbredde 55 cm 65 cm

Sugefotbredde 76 cm 76**/86 cm

Teoretisk kapasitet 3000 m2 3500 m2

Arbeidshastighet opptil 5,5 km/t 5,5 km/t

Transporthastighet opptil 6 km/t 6 km/t

Spenning 24 V 24 V

Drivmotor, ef fekt 480 W 480 W

Sugemotor, ef fekt 530 W 530 W

Børstemotor, ef fekt 1 × 720 W 2 × 720 W

Antall/type børster 1 × diskbørste 2 × diskbørster

Børster, o/min 180 o/min 180 o/min

Rentvanns-/skittentank, volum 75 l 75 l

Bredde uten/med sugefot 76 cm 76 / 86 cm

Vekt, klar ti l bruk 389 kg 435 kg

Alltid litt bedre
Økonomisk og mi l jøvennl ig

Vi jobber hele tiden med å gjøre produktene våre enda bedre. Målet er å gjøre arbeidet 

ditt enklere, redusere driftskostnadene dine og beskytte miljøet. Derfor har vi har utstyrt  

Scrubmaster B75 R med innovative funksjoner – enten som standard eller tilvalg.

Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske  
forbedringer på maskinen, som kan påvirke form, 
konstruksjon og farge. Maskinene på bildene kan 
være utstyrt med tilbehør.

** Tilvalg



Hako markedsføres og selges i Norge av

  Hako Ground & Garden AS

  Lindebergvegen 5

  2016 Frogner

  Tlf.: 22 90 77 60

  www.hako.no
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Hako GmbH Head Office
Hamburger Str. 209-239
DE-23840 Bad Oldesloe
Tlf.: +49 45 31- 806 0
info@hako.com 
www.hako.com

 

Hako: miljøvennlig  

fra begynnelsen!

For oss er det en selvfølge 

å bevare og verne om  

miljøet! Vi stiller høye krav 

til miljøvennlighet allerede 

under produksjonen av 

maskinene.

Vi er alltid tilgjengelige!

Fra vårt store lager leverer 

vi raskt reservedeler og 

tilbehør.

Vi finnes der du er!

Vi har god geografisk 

dekning når det gjelder 

både salg og service  

– alt for å være til stede  

for kundene våre.

Sikkerhet i fokus!

Maskinene våre oppfyller 

de strengeste sikkerhets-

kravene.

Avtaler om kjøp,  

leie eller leasing  

– spesialavtaler

Vi tilbyr en rekke 

finansieringsløsninger. 

Kontakt oss i dag, så 

skreddersyr vi et tilbud 

som passer deres behov.


