
Scrubmaster B120 R
Kompakt kjørbar kombimaskin
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Produktiv. Lettstyrt. Ergonomisk.

Økt kapasitet og overlegen manøvrering: 

Scrubmaster B120 R er utviklet for å oppfylle de 

strengeste kravene til renhold av gulv på steder med  

mye trafikk, for eksempel kjøpesentre, produksjonshaller, 

togstasjoner og flyplasser. Den store tanken på 120 liter,  

i kombinasjon med høy driftsytelse og fire ulike arbeids- 

bredder, sikrer rask og effektiv rengjøring av store  

og mellomstore flater. Den kompakte utformingen  

og svingradiusen på 90 grader gjør 

Scrubmaster svært fleksibel og enkel å manøvrere. 

Maskinen kan tilpasses ulike rengjøringsbehov ved  

å utstyre den med enten skive- eller sylinderbørster. 

Scrubmaster B120 R er den perfekte arbeidsplassen  

for føreren: ergonomisk utformet og utstyrt med detaljer 

som forenkler rengjøringen. Hako – innovative løsninger 

som forenkler det daglige renholdet.

Trygg og komfortabel betjening: Det ergonomiske  

og ryggvennlige setet sørger for at føreren kan jobbe 

effektivt og samtidig opprettholde en komfortabel 

arbeidsstilling. Alt på betjeningspanelet er innen 

rekkevidde.

Andre funksjoner: Det belyste 

displayet er selvforklarende og 

brukervennlig. Et automatisk varsel 

vises når tankens nivå faller under 

10 liter. Den grønne Hako-knappen: Alle 

funksjonene kan aktiveres ved  

å trykke på en knapp.

Boozt-knappen: aktiverer største 

vanntilførsel og børstetrykk.

Saktemodus: Farten kan reduseres til  

3,5 km/t med et trykk på knappen.
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Enkel håndtering

Scrubmaster B120 R er ikke bare svært 

effektiv, men også veldig fleksibel. Den  

er utstyrt med to sylinderbørster som både 

feier og skurer i én og samme arbeids-

operasjon. To oppfellbare sideskjørt gjør  

det raskt og enkelt å bytte børster.

Robuste støtdempere foran 

og bak beskytter effektivt mot 

støt og øker sikkerheten.

Takket være sin kompakte utforming 

fungerer Scrubmaster B120 perfekt 

på trange steder og i smale korridorer. 

Tilleggsfunksjon: Varslings- 

system og arbeidsbelysning 

gjør arbeidet trygt i folksomme 

områder.

Utstikkende vaskehode  

for arbeid og rengjøring  

nær vegger og kanter.
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Den innebygde laderen kobles til en vanlig 

220/230 V stikkkontakt.

Den innebygde kjemikaliedoseringen  

er integrert i maskinens konstruksjon  

og sørger for tilsetning av riktig mengde 

kjemikalier, avhengig av vannmengden. 

(MERK! Tilbehør.)

Teknologi som gir effektiv arbeidskraft
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Spar tid

Smarte tekniske detaljer sparer både tid og penger. For å forenkle det daglige 

vedlikeholdet er alle deler tydelig merket og lett tilgjengelige. Maskinen er 

konstruert slik at føreren kan utføre alt arbeid – fra opplading til rengjøring  

– på en enkel, trygg og effektiv måte. Hako – teknologi som legger til rette  

for økonomisk og effektivt arbeid.

Svært enkel å betjene: Maskinens sving- 

radius på bare 179 cm gjør det enkelt  

å jobbe i hjørner, nær kanter og i trange 

korridorer – enda et stort pluss når det 

gjelder fleksibilitet. 

Tankens glatte innervegger forenkler rengjøringen  

og forhindrer smuss i å feste seg. Tydelig merket: Alle 

deler som trenger daglig vedlikehold og tilsyn, er tydelig 

merket med gult.

Enkel oversikt: Slitasjeindikator for børster og 

poleringsskiver. Smidig demontering av børster 

gjør det raskt og enkelt å bytte ut børster og 

poleringsskiver – helt uten bruk av verktøy.
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Fremtidsrettede løsninger

Scrubmaster B120 R RC700 RD750 RC800 RD900

Arbeidsbredde 70 cm 75 cm 85 cm 90 cm

Rentvanns-/skittentank 120/120 l 120/120 l 120/120 l 120/120 l

Teoretisk kapasitet 4500 m²/time 4800 m²/time 5500 m²/time 5800 m²/time

Arbeidshastighet opptil 6,5 km/t 6,5 km/t 6,5 km/t 6,5 km/t

Spenning 24 V 24 V 24 V 24 V

Drivmotor, effekt 727 W 727 W 727 W 727 W

Børstemotor, effekt 2 × 876 W 2 × 960 W 2 × 876 W 2 × 960 W

Sugemotor, effekt 480 W 480 W 480 W 480 W

Antall/type børster 2/sylinder-
børste 2/diskbørste 2/sylinderbørste 2/diskbørste

Børster, o/min 850 210 850 210

Sugefotbredde 95 cm 95 cm 110 cm 110 cm

Bredde uten/med  
sugefot 81/96 cm 81/96 cm 95/112 cm 95/112 cm

Totalvekt, klar til bruk
707 kg 723 kg 709 kg 738 kg

Tekniske data

Hako-AquaControl 

Hako-AquaControl 

sikrer at både børstene 

og vanntilførselen 

stopper automatisk 

når maskinen står 

stille. Systemet sørger 

i tillegg for nøyaktig 

og hastighetsavhengig 

dosering av kjemikalier.

Hako-LowNoise

Hako-LowNoise bidrar til et 

lavt støynivå. Scrubmaster 

B120 R har et svært lavt 

støynivå og forstyrrer ikke 

omgivelsene.

Vi forbeholder oss retten til å foreta 
tekniske forbedringer på maskinen, 
som kan påvirke form, konstruk- 
sjon og farge. Maskinene på 
bildene kan være utstyrt med 
tilbehør.
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Service: Vi har alltid en tekniker  

i nærheten som kan gi deg rask 

service på stedet.

Raskt på plass ved behov: Vi har god geografisk 

dekning, slik at dere får hjelp i god tid og unngår 

nedetid. Våre kyndige serviceteknikere utfører alt 

av nødvendig vedlikeholds- og servicearbeid på  

en rask og effektiv måte.

Avtaler om kjøp, leie eller leasing – spesialavtaler.  

Vi tilbyr en rekke finansieringsløsninger.  

Kontakt oss i dag, så skreddersyr vi en  

løsning som passer dine behov.

Raskt på plass!

Finansiering

Maskinen stilles inn  

for servicekontroller og 

arbeidsmetoder digitalt.
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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.

Avtaler om kjøp,  
leie eller leasing  
– spesialavtaler

Vi tilbyr en rekke 

finansieringsløsninger. 

Kontakt oss, så 

skreddersyr vi et tilbud.

Hako GmbH Head Office
Hamburger Str. 209-239
DE-23843 Bad Oldesloe
Tlf.: +49 45 31- 806 0
info@hako.com
www.hako.com 8
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Hako markedsføres og selges i Norge av

  Hako Ground & Garden AS

  Lindebergvegen 5

  2016 Frogner

  Tlf.: 22 90 77 60

  www.hako.no


