
Scrubmaster B30 og B45
Kompakte gulvvaskemaskiner 
Ideel le og manøvredygtige t i l  små og mel lemstore arealer 

Rengøringsteknik



Optimale resul tater  og per fek t  renl ighed – hver dag

Scrubmaster B30 og B45

Med en gennemsnitskapacitet på op til 

2.500 m²/time er Scrubmaster B30 og 

B45 ideel til grundig vask af små og 

mellemstore arealer, som f. eks. 

supermarkeder, administationsbygninger, 

hoteller og servicecentre. Maskinens 

fleksibilitet sikrer at De kan levere perfekte 

løsninger til Deres specifikke behov. Vælg 

for eksempel mellem to tankstørrelser, fire 

børstehoveder med forskellig 

arbejdsbredde, plade- eller valse- børste 

og forskellige batterisystemer, samt 

ekstraudstyr.

Scrubmaster B30 og B45 – større effektivitet

og lavere driftsomkostninger

Som altid med Hako, er fokus rettet mod 

maksimal effektivitet. Som følge heraf øger 

den kraftige konstruktion, med støbte 

aluminiumsbørstehoveder og sugefødder, 

stabiliteten og reducerer reparationsudgifter 

og stilstandstider. Den fortrinlige ergonomi og 

den intuitive betjening bidrager også til at øge 

effektiviteten, på samme måde som de 

forskellige løsninger til reduktion af vand- og 

kemikalieforbrug, der ikke blot sparer på 

omkostningerne, men også reducerer 

miljøforureningen.



Optimale resul tater  og per fek t  renl ighed – hver dag

Skræddersyede løsninger
til høje krav

Scrubmaster

B30 / CL 

Scrubmaster

B45 CLH

Scrubmaster

B45 CL

Scrubmaster

B45 CL WB

*Fås også som B45 CL DTC med DaytimeCleaning (Arbejdsbredde 51 cm) såvel som klinikversion B45 CLH (Arbejdsbredde 51 cm)                             
**B45 CL TB 65 = 66/63 dB (A) / B45 CLH = 64/61 dB (A) / B45 DTC = 64/63 dB (A)

Ret til ændringer I form, farve og udførelse af hensyn til den tekniske udvikling forbeholdes.                                                                                                    
Billederne kan indeholde ekstraudstyr.

Tekniske data
Scrubmaster

b 30 b45 b30 Cl b45 Cl* b45 Cl wb 

Arbejdsbredde
ved vask

43 cm 43 / 51 cm 43 cm 43 / 51/ 65 cm 50 cm

Sugefodsbredde 76 cm 76 / 86 cm 76 cm 76 / 86 / 95 cm 86 cm

Max. teoretisk
kapacitet

1.700 m2/t 1.700 / 2.000 m2/t 1.900 m2/t
1.900 / 2.300 /
 2.900 m2/t

2.200 m2/t

Børstesystem 1 pladebørste 1 pladebørste 1 pladebørste 1 / 1 / 2 pladebørste 1 valsebørstesæt

Børstediameter 43 cm 43 / 51 cm 43 cm 43 / 51 / 33 cm 10 cm

Drev
24 -V-batteri 
PowerFlow

24 -V-batteri 
PowerFlow

24 -V-batteri
Hjuldrev

24 -V-batteri
Hjuldrev

24 -V-batteri  
Hjuldrev

Batterikapacitet 80 Ah 80 eller 105 Ah 80 Ah 105 Ah / 75 Ah DTC 105 Ah

Arbejdshastighed
op til

4 km/t 4 km/t 4,5 km/t 4,5 km/t 4,5 km/t

Total effekt 1,13 kW 1,13 kW 1,31 kW 1,31 kW 1,31 kW

Tankvolumen
Rent-/smudsvandstank

30 / 30 l 42 / 42 l 30 / 30 l 42 /42 l 42 / 42 l

Driftstid (max.) 110 min 155 min 100 min 140 min 140 min

Bredde uden/med
sugefod

50 / 76 cm 50 / 76 / 56 / 86 cm 50 / 76 cm
50/76 - 56/86 - 
67/ 86 cm

60 / 86 cm

Længde med 
sugefod

127 cm 127 / 135 cm 127 cm 127/ 135 / 137 cm 124 cm

Højde ved håndtag 110 cm 112 cm 110 cm 112 cm 112 cm

Støjniveau ved
førerens øre

64 dB (A) 64 dB (A) 64 / 61 dB (A)
64 / 63 / 66 / 63 ** 
dB (A)

68 / 65 dB (A)



Specielt for hygiejnisk følsomme områder

Scrubmaster B45 CLH er udstyret med 

AntiBac og arbejder meget støjsvagt. Den 

optionelle ekstra isolering sænker støjniveauet 

endnu mere – ideelt til hospitaler og plejehjem!

Innovation på højeste rengøringsniveau

Udnyt vore innovationer til din konkurrencemæssige fordel og spar på

dyre rengøringsmidler, tidskrævende efterbehandling og værdifuld arbejdstid!

Hako-Antibac® 

Den antibakterielle coating på smuds-

vandstanken giver betydeligt bedre hygiejne-

betingelser i tanken og på de rengjorte over-

flader, såvel som den sikrer en reduktion af

udgifterne til desinfektionsmidler.

Hako-AquaForce®

Hako AquaForce® er et pladsbesparende 

stationært system til rengøring uden 

kemikalier. Det fjerner alle mineraler fra 

ledningsvand. Det demineraliserede vand kan 

løsne snavset bedre og reducerer risikoen for 

genforurening, hvilket giver lavere 

driftsomkostninger og mindre miljøforurening.

Hako-Chemical on Demand

Ved at udnytte funktionen for ”Chemical on 

Demand”, tilføres der kun rengøringsmiddel når 

der er behov for dette. Ved lave tilsmudsnings-

grader kan rengøringen udføres på en økono-

misk måde, uden brug af rengøringsmidler.

Hako dagrengøring

Hako dagrengøring forkorter ladecyklussen 

og øger maskinens driftstid. Som resultat af 

dette leverer Scrubmaster B45 CL DTC, med 

dens udvalg af hurtigt opladelige batterier og 

nye lynopladningsteknologi, betydeligt længe-

re driftsperioder og kortere uproduktive stil-

standstider, på trods af en lavere 

batterikapacitet.



1 2 3 4

5 6 7 8

1) Enkel udskiftning af 

pladebørster

via elektrisk børste-

udløser (43 og 51 cm).

2) Fladt, udragende 

børstehoved

Ideel for rengøring under 

reoler og radiatorer.

3) Modeller med val-

sebørster

Forskellige børster findes 

til de forskellige 

tilsmudsningsgrader. 

Integreret smudstragt til 

opsamling af groft 

smuds. Hurtig skift af let 

tilgængelige valsebørster, 

uden brug af værktøj.

4) Servicevenlig

konstruktion

Reducerer vedlige- 

holdelsesarbejde og 

udgifter. Farvekodede 

vedligeholdelsespunkter 

og direkte adgang til 

daglig kontrol af f. eks. 

vandfilter, uden brug af 

værktøj. Praktisk: det 

store tanklåg, 

niveauindikator og 

styrbare drænventiler for 

smudsvand, fejldiag-

nosticering på display.

5) Håndholdt værktøj

Option til rengøring af 

svært tilgængelige 

steder.

6) Optimal ergonomi

Afslappet og ubesværet 

arbejde via det 

optimerede greb og de 

let forståelige betjenings-

elementer, der reducerer 

oplæringstiden. Et tryk 

på en tast starter og 

stopper alle funktioner.

7) Hako Aqua-Con-

trol-system

Muliggør en præcis og 

effektiv udnyttelse af 

rengøringsmidlet. Sparer 

vand og rengøringsmid-

del og øger driften.

8) Anti-skum-system 

Forhindrer at der træn-

ger fugt ind i sugemoto-

ren og øger derved 

levetid og reducerer ser-

viceudgifter.                 

9) Optimal traktion

Sikret via skridsikre og 

ikke afsmittende dæk

10) Støjdæmpnings-

tast

Reducerer hastigheden 

på sugemotoren og re-

ducerer støjen yderligere 

(option for CL).

11) Manøvredygtig

Takket være de kom-

pakte dimensioner og 

designet, der fører ma-

skinen væk fra væggen.
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Din En iso 9001:2008

Din En iso 14001:2009

 
interessante  
Finanzierungsalternativen
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Hako: miljøvenlig fra 

starten 

Vi vil gerne efterlade

jorden ren. Hensynet

til ressourcer, miljø og

klima bestemmer derfor 

vores samlede indsats. 

Dette er bekræftet over

for os af uafhængige

institutter. Mere om

vort engangement kan

De finde på

www.hako.com

Overalt og lige i 

nærheden 

Vort effektive servicenet 

garanterer korte veje og 

hurtig hjælp i Danmark.

Renlighed med  

sikkerhed 

Vore maskiner opfylder de 

højeste krav. Pålidelig 

kvalitet „made by Hako“.

Vi servicerer hvad 

vi sælger. 

Køb, leje, leasing 

Vi tilbyder Dem et utal af 

individuelle og attraktive 

finansieringsmuligheder. 

Vi er der for Dem, døg-

net rundt 

Hako beredskabs- og  

reservedelsservice sikrer 

den højeste leveringssik- 

kerhed. 

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


