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Scrubmaster B175 R
Kraftfuld Ride-on gulvvaskemaskine
Ef fe k ti v re ng ø r ing også på stig ning e r

Kraftfuld – selv på stigninger!
B175 løser enhver rengøringsopgave med højeste

Betjeningspanelet er meget brugervenligt og er udstyret

effektivitet og kan arbejde på stigninger på op til 15 %.

med en 4,3” stor skærm, der viser alle nødvendige

Maskinen fås med valse- eller diskbørster og kan leveres

informationer. Dette er nogle af de fordele der gøre B175 R

i 3 forskellige arbejdsbredder. Det trækkende hjul kan

til det perfekte valg til rengøring af mellem og store

drejes i 90°, hvilket giver en minimal venderadius ved

områder såsom lufthavne, industrivirksomheder,

rengøring i trange områder. Ratknop er altid standard

indkøbscentre, parkeringshuse og lignende.

på en Hako Ride-on maskine.

Ved tryk på
”Slow mode”

Ved tryk på ”boost” knappen aktiveres

knappen reduceres

max. børstetryk og fuld vandmængde.

hastigheden til
max. 3,5 km/t.

Ved tryk på ”greenbutton" startes alle
funktioner på én gang (vask + sug).
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Effektiv og kraftfuld:
Scrubmaster B175 R
har kapacitet op til
7.560 m2 i timen.

Effektiv og kraftfuld:
USB ladestik til mobiltelefon.

Optimalt overblik:
Det 4,3” store display giver brugeren information
om vandmængde, beholdervolumen, batteristatus,
vedligeholdelsespunkter og meget mere. Alle
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funktioner findes og vælges via en dreje/tryk knap.
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Rengøring under svære
betingelser:

15 %

Scrubmaster B175 R rengør
stigninger op til 15 %, ideel til
rengøring af parkeringshuse.
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Optimalt udsyn:
Det ergonomiske førersæde er placeret
centralt og gør, at brugeren har et
perfekt overblik over arbejdsopgaven.

Komfort i højsædet
B175 R er en perfekt arbejdsplads for brugeren. Maskinen
er udstyret med et ergonomisk komfortsæde i særklasse
og med armlæn i begge sider. Bedre bliver det ikke
og det hjælper til, at sikre en mere effektiv arbejdsdag.
Maskinen kan udstyres med kørelys og advarselslys.

Kørelys:

Komfortabel arbejdsplads:

Kørelyset (option) oplyser

Det ergonomiske førersæde

rengøringsarealet.

med armlæn i begge sider sikrer
en behagelig arbejdsstilling.
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Vedligeholdelse udføres næsten af maskinen selv

Renlighed hele vejen

Scrubmaster B175 R er designet til enkelhed – dette

Til rengøring af svært tilgængelige

gælder også for rengøring og vedligeholdelse af

områder kan man tilkøbe
et håndholdt spray/suge-værktøj.

maskinen, takket være sugefoden og sideskørter,
som vippes op manuelt samt det semi-automatiske
børste-skifte-system. Spraypistol til rengøring af
maskinen samt doseringsanlæg er standard.

Praktisk løsning:

Let at rengøre:

Altid rigtig dosering:

Hurtig udskiftning:

Sugefoden vippes op manuelt,

Den medfølgende spraydyse

On-Board-Doserings-

Af- og påmontering af børster

for at gøre daglig rengøring af

gør det nemt, at rengøre

systemet sørger for en

sker automatisk ved tryk

maskinen lettere.

smudsvandstanken. Kan

optimal dosering af ren-

på en knap – nemt, hurtigt og

også bruges til sugefoden.

gøringsmiddel, i forhold

bekvemt børsteskift.

til vandtilførslen.

Effektiv kombination:
Maskinen kan udstyres med et fejeaggregat,
som nemt kan af- og påmonteres. Fejning og
vask klares i én arbejdsgang.
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Innovation der giver miljøvenlig rengøring

Hako-AquaForce®

Hako-Chemical
on Demand

Hako-AquaControl

Egnet til hygiejnefølsomme arealer

Hako-Aquaforce er grundig

Med Hako doserings-

Hako-AquaControl sørger

Rent- og smudsvands-

og miljøvenlig rengøring

systemer reduceres

med demineraliseret vand,

sæbeforbruget væsentligt.

for at børster og vandtilførsel tanken er udstyret med
automatisk afbrydes under
”Hako-AntiBac®”,

helt uden kemi.

Sæben doseres direkte ned

stop. Vandmængden

antibakteriel tank som

Udover fremragende

til vaskehovedet og unødig

afstemmes efter

hæmmer svampe- og

rengøringsresultater og en

brug af sæbe undgås.

hastighed på maskinen.

bakterie vækst. Dette

lav smudsvedhæftning,

Ved vekselvask kan

Specialkonstruerede

minimerer vedligehol-

profiteres der yderligere

systemet slås fra via en

børster med integreret

delsesomkostningerne.

ved en udgiftsbesparelse

knap. På denne måde

stænkskærm, giver

på sæbe.

skånes miljøet og man

vandbesparelser på

opnår en økonomisk

op til 50 %.

besparelse på

Mindre vand-forbrug =

driftsomkostningerne.

mindre sæbe-forbrug =
økonomisk besparelse.

Tekniske data

Ret til ændring af form, farve og
design, af hensyn til den tekniske
udvikling forbeholdes. Billeder
kan vise ekstraudstyr.
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Scrubmaster B175 R

WB850

TB900

TB1080

Arbejdsbredde

85 cm

90 cm

108 cm

Rent-/smudsvandstank

175/175 l

175/175 l

175/175 l

Teoretisk fladeydelse

5.950 m²/h

6.300 m²/h

7.560 m²/h

Arbejdshastighed op til

7 km/h

7 km/h

7 km/h

Nominel spænding

36 V

36 V

36 V

Batteri

280 – 320 Ah

280 – 320 Ah

280 – 320 Ah

Effekt børstemotor

2 x 920 W

2 x 930 W

2 x 930 W

Effekt sugemotor (1/2 turbiner)

640/1.280 W

640/1.280 W

1.280 W

Antal/type børster

2 stk. valse

2 stk. plade

2 stk. plade

Børster omdr./min

850 U/min

210 U/min

210 U/min

Aktiv sugefodsbredde

110 cm

110 cm

126 cm

Bredde med/uden sugefod

94/113 cm

94/113 cm

112/129 cm

Totalvægt driftsklar

1.000 kg

1.010 kg

1.015 kg

24/7 Klar og hurtigt på stedet
Ved behov er vi hurtigt på stedet: Vore dygtige servicemontører, som er fordelt over hele landet sørger for hurtig

Top-Service:
altid en tekniker i nærheden –
for hurtig service på stedet.

og effektiv assistance. Alt arbejde udføres på stedet.
Herved reduceres maskinens stoptider. På vort værksted
i Langeskov klares de større opgaver.

Hako – Køb, leje eller leasing
Finansieringstilbuddene fra Hako giver mulighed for individuel leje eller leasing, i forhold til kundens krav og behov,
samt tilpasning til kundens budget.

Hako-Fleet-Management-Solutions
Online-baseret flådestyring fra Hako:
Alle vigtige tekniske data fra aktive rengøringsmaskiner registreres centralt og kan
til enhver tid kaldes frem på en PC eller
en smartphone. Dette understøtter en
databaseret, rationel og sikker indsats.

Hako-Service for deres investering i innovativ

Den enkle adgang til diagnose

rengøringsteknik: Likviditetsskånsom leasing-

udtag letter vedligeholdelse,

eller leje-moduler for en effektiv maskinpark.

såvel som justering af køreindstillinger.
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Renlighed kombineret med
sikkerhed. Vore maskiner
opfylder de højeste krav.

Hako: miljøvenlig fra
starten

Overalt og i nærheden

Vi vil gerne efterlade jor-

Vort effektive forhandler-

Vi tilbyder Dem et utal af

Hako beredskabs- og

den ren. Hensynet til res-

og servicenet garanterer

individuelle og attraktive

reservedelsservice sikrer

sourcer, miljø og klima

korte veje og hurtig hjælp,

finansierings- og anskaffel-

den højeste leveringssik-

bestemmer derfor vores

overalt.

sesmuligheder.

kerhed.

Køb, leje, Leasing

Vi er der døgnet
rundt for Dem

samlede indsats. Dette er
bekræftet overfor os af

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

81- 8 0 -28 8 8 -1

uafhængige institutter.

