Rengøringsteknik

Scrubmaster B120 R
Kompakt ride-on gulvvaskemaskine
Komfor ta be l og ef fe k ti v rengøring for et ratione l t re sul tat

Enkel betjening
Scrubmaster B120 R er ikke kun stærk
på fladeydelsen, men også fleksibel
anvendelig. Udstyret med 2 valsebørster,
Ubesværet og sikkert arbejde. Det ergonomiske,
komfortable førersæde sørger for en behagelig,
rygskånsom arbejdsstilling. Alle betjeningselementer
indenfor førerens rækkevidde.

Option: Advarselslamper

er fejning og skrubning mulig, i en arbejds-

og arbejdslys sørger for hø-

gang. To opklappelige sideskørter sørger

jere sikkerhed ved arbejde

for et hurtigt skift af plade- eller valsebørster.

på stærkt trafikerede
områder.

Produktiv. Manøvredygtig. Ergonomisk
Større fladeydelse på grund af ekstrem manøvredygtig-

og et ratanslag på 90 grader, ekstremt manøvredygtig

hed: Scrubmaster B120 R er designet til de høje krav

og fleksibel. Montering af plade- eller valsebørster

der stilles til rengøring af indkøbscentre, produktionshal-

tillader en optimal tilpasning til de enkelte

ler og stærkt trafikerede områder, såsom banegårde og

rengøringskrav. For operatøren er Scrubmaster B120 R

lufthavne. Med 120 liter tankvolumen, fire arbejdsbred-

en perfekt arbejdsplads: ergonomisk udformet og med

der og høj køreydelse er en problemfri, effektiv og

gennemtænkte tekniske detaljer, som gør arbejdet mere

hurtig rengøring af mellemstore og store flader mulig.

effektivt. Innovative ideer fra Hako, der har stor værdi i

Takket være den kompakte op-

Samtidigt er den takket være de kompakte mål

praksis.

bygning er Scrubmaster B120 R

Forskudt børstehoved gør det
nemt at vaske gulvet ved kanter.

også nem at komme rundt med i
gange og korridorer.

Flere funktioner:

Boost tasten aktiverer det

Det oplyste display er intuitivt

maksimale vandtrin og det

og let at betjene. En indikator

fulde børstetryk.

advarer f.eks. automatisk
hvis niveauet i rentvandstanken er under 10 liter.

1-knaps betjening: Alle funktioner
startes med et tastetryk.

Slow-mode: Ved tryk på knappen

En robust rammesikring
foran og bagpå sørger for
højere sikkerhed.

reduceres hastigheden til 3,5 km/t.
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Tidsbesparende.
Gennemtænkte tekniske detaljer danner basis for en tids- og
omkostningseffektiv indsats. Daglige rutinearbejder lettes, idet
alle komponenter er let tilgængelige og tydeligt afmærkede.
Fra energiforsyning til tankrengøring er alle driftsrelevante
arbejder udformet således at medarbejderen kan løse alle
opgaver hurtigt og sikkert, med en minimal indsats
- Hako Teknik, der herved understøtter rationelt arbejde.

Teknik EFSTJLSFS en effektiv indsats

Altid godt overblik: Slidindikator

Glatte flader i tanken: gør det nemt at

til børster og pads. Fodpedal for

rengøre og vedligeholde tanken.

let og hurtigt børsteskift - helt

Alle komponenter der skal kontrolleres

uden brug af værktøj.

og vedligeholdes, er tydeligt afmærket.

uden brug af værktøj.

Ekstremt manøvredygtig: Med et drejevinkel
på 90 grader og en vendediameter på kun
179 cm, er rengøring af hjørner og smalle

Med On-Board-laderen kan batteriet

On-Board-doseringssystemet sørger for

oplades fra enhver almindelig

en optimal tilsætning af rengøringsmiddel,

gange intet problem - endnu en fordel

220-230 V stikkontakt.

i forhold til vandtilførslen - fuldt integreret

som gør maskinen ekstrem fleksibel.

i maskines design.
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Innovation for højeste miljøvenlige rengøring

Hako-AquaForce®

Hako-Chemical
on Demand

Hako-AquaControl

Hako-Aquaforce er

En yderligere teknik for

Hako-AquaControl sørger

grundig og miljøvenlig

mere renhed og miljøbeskyt-

rengøring med deminerali-

Hako-LowNoise

24/7 Klar og hurtigt
på stedet
Ved behov er vi hurtigt på stedet: Vore dygtige service-

Top-Service: altid en tekniker

Med Hako-LowNoise er

montører, som er fordelt over hele landet sørger for hurtig

i nærheden - for hurtig service

f.eks. for at børster

støj ingen belastning.

assistance, så vedligeholdelsesarbejder hurtigt og effektivt

telse, ved lave driftsomkost-

og vandtilførsel automatisk

Scrubmaster B120 R

kan blive udført på stedet. Herved reduceres maskinens

seret vand, helt uden

ninger er det optionelle

afbrydes under maskinstil-

arbejder så støjsvagt at

stoptider. På vort værksted i Langeskov klares de større

kemi. Udover fremragende

system Chemical on De-

stand og at rengøringsvæ-

den ikke forstyrrer under

opgaver.

rengøringsresultater

mand (CoD). Ved dette sy-

sken doseres præcist ud

drift.

og en lav smudsvedhæft-

stem tilføres der kun

fra kørehastigheden.

ning, profiteres der

rengøringsmiddel efter

Hako Finance

yderligere ved en

behov via et knaptryk. Her-

Finansieringstilbuddene fra Hako giver mulighed

udgiftsbesparelse via en

ved kan rengøring af flader

for individuel leje eller leasing, i forhold til kundens

kraftig reduktion af kemi-

med en lav tilsmudsnings-

kkrav og behov, samt tilpasning til kundens

forbruget.

grad udføres helt uden brug

budget.

stedet.

af kemikalier.

Tekniske data

Ret til ændringer af form,
farve og udførelse, af
hensyn til den tekniske
udvikling, forbeholdes.
Illustrationer kan inkludere
specialudstyr.
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Scrubmaster B120 R

WB700

TB750

WB800

TB900

Arbejdsbredde

70 cm

75 cm

85 cm

90 cm

Rent-/smudsvandstank

120/120 l

120/120 l

120/120 l

120/120 l

Teoretisk
fladeydelse

4.500 m²/h

4.800 m²/h

5.500 m²/h

5.800 m²/h

Arbejdshastighed

6,5 km/h

6,5 km/h

6,5 km/h

6,5 km/h

Spænding

24 V

24 V

24 V

24 V

Effekt køremotor

727 W

727 W

727 W

727 W

Effekt børstemotor

2 x 876 W

2 x 960 W

2 x 876 W

2 x 960 W

Effekt sugemotor

480 W

480 W

480 W

480 Wt

Børsteantal/type

2/cylindrical

2/disk

2/cylindrical

2/disk

Fleet-Management
Online-baseret flådestyring fra Hako:
Alle vigtige tekniske data fra aktive
rengøringsmaskiner registreres centralt
og kan til enhver tid kaldes frem på en PC

Børsteomdrejning

850

210

850

210

Virksom
sugefodsbredde

95 cm

95 cm

110 cm

110 cm

Bredde u/m sugefod

81/96 cm

81/96 cm

95/112 cm

95/112 cm

Totalvægt
driftsklar

707 kg

723 kg

709 kg

738 kg

eller en smartphone. Dette understøtter
en databaseret, rationel og sikker indsats.

Interessant finansiering
alternativer

Den enkle adgang til
diagnose udtag letter
vedligeholdelse, såvel
som justering af

Hako-Service for deres investering i
innovativ rengøringsteknik:

køreindstillinger.

ORDER
REC

Likviditetsskånsom leasing- eller
lejmoduler for en effektiv maskinpark.
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Renlighed med sikkerhed.
Vore maskiner opfylder
de højeste krav.

Hako: miljøvenlig
fra starten

Overalt og i
nærheden

Køb, leje,
Leasing

Vi er der for
dig

Vi vil gerne efterlade

Vort effektive service-

Vi tilbyder Dem et

Hako reservedels-

jorden ren. Hensynet

net garanterer korte

utal af individuelle

service sikrer den

til ressourcer, miljø og

afstande og hurtig

og attraktive fi nan-

højeste leverings-

klima bestemmer derfor

hjælp overalt i

sierings- og anskaf-

sikkerhed.

vores samlede indsats.

Danmark

felsesmuligheder.

eDette er bekræftet overfor os af uafhængige
institutter.

Hako Danmark A/S
Odensevej 33
5550 Langeskov
Tlf.: 65381163
Fax. 65382951
hako@hako.dk
www.hako.dk

81-10 -28 8 5

.

