
Rengøringsteknik

Scrubmaster B70, B90 og B120
Gulvvaskemaskiner 
Ti l  rengør ing af mel lemstore og store arealer



Ti l  per fek t  rengør ing af  me l lemstore og store area ler

Scrubmaster B70,  90  og 120

Som standard eller CL version. Som altid ved 

Hako, er den maksimale rationalitet derved i 

centrum. Den kraftige konstruktion, med  f. 

eks. børstehoved og sugefod i trykstøbt alu-

minium, øger maskinernes pålidelighed og 

minimerer reparationsudgifterne og stilstands- 

tiderne. Den optimerede ergonomi og den in-

tuitive betjening, såvel som de forskellige 

innovationer til reduktion af vand- og kemi- 

kalieforbrug, bidrager også til en førsteklas- 

ses produktivitet. 

Med en kapacitet på op til 4.200 m² pr.  

time er Scrubmaster B 70 / 90 / 120 ideel til 

grundig vask af mellemstore og store area-

ler, som f. eks. indkøbscentre og supermar-

keder, administrationsbygninger, offentlige 

kontorer, samt produktions- og lagerområ-

der.  Sammensæt Deres maskine ud fra 3 

tankstørrelser, 5 børstehoveder med 

forskellig arbejdsbredde, plade- eller valse-

børste, såvel som forskellige batterisystemer 

og ekstraudstyr.        
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Effektiv og miljøvenlig: 

de store gulvvaskemaskiner fra Hako
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1) Indbygget lader 

for ukompliceret opladning 

ved en vilkårlig stikkontakt 

(undtagen DTC-model). 

2) Fladt og udragende 

børstehoved  

med en højde på kun 10 

cm, hvilket gør maskinen 

ideel til rengøring under 

reoler og radiatorer. 

3) Ingen forfejning

Den integrerede smudsop- 

samler i en let tømbar  

skuffe på valsebørsteaggre- 

gatet (B 70/90 CL) sparer 

tidskrævende forfejning.

4) Simpel gennemkørsel 

gennem smalle døre, tak-

ket være sideværts aflåselig 

sugefod (fra B 70 CL). 

5) Innovativ 

sugefod-geometri 

Selv ved svære gulvfor-

hold, sikrer sugefoden 

en optimal opsugning af 

rengøringsvæsken. Med 

lyngreb for fastspænding 

af firedobbelt vendbare, 

slidstærke sugelister. 

6) Anti-skum-system  

forhindrer at der trænger 

fugt ind i sugemotoren og 

øger derved maskinens 

levetid og reducerer 

serviceomkostningerne. 

7) Automatisk 

doserings- og 

påfyldningssystem

Sparer arbejdstid ved tank-

ning og driftsudgifter ved 

reduceret kemikalie- 

forbrug.  

8) Hako-Aqua- 

Control-System 

Muliggør en præcis og 

effektiv udnyttelse af 

rengøringsmidlet. Med 

memory-funktion, hastig-

hedsafhængig dosering 

(fra B 70) og  børster med 

Aqua-Stop, som sparer 

vand og rengøringsmiddel 

og derved øger driftstiden.  

9) Optimal ergonomi 

via det højdejusterbare, 

skumbelagte kørehåndtag  

(fra B 70 CL), godt overblik 

fremad og enkelt-tast betje-

ning (B 90 CL). 

10) Optimal traktion

sikret ved brug af skrid-

sikre, ikke afsmittende 

dæk. 

 

11) Praktiske detaljer 

som håndsugetilbehør

(option), aflæsningsmulig- 

heder og niveauindikator  

for rent vand.  

12) Meget vedligeholdel-

sesvenlig

takket være udskiftning af 

børster uden brug af 

værktøj. Stort tankdæksel 

med nem adgang til smuds- 

vandstanken. Doserbar 

smudsvandsaftapning, fejlin-

dikering på display 

(alle modeller) og 

diagnoseflade (B 90 CL). 
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Upåk lage l ig renhed i  hygie jn isk fø lsomme områder 

Scrubmaster CLH-serien

CLH: med AntiBac og Silent-kit ideel for rengøring på 

sygehuse og plejehjem

Alsidig og grundig indsats

Scrubmaster B 70 og B 90 CLH er den helt 

rigtige løsning, når det handler om en sær- 

lig upåklagelig hygiejne eller rengøring ud  

fra HACCP konceptet. Til dette hører, ud- 

over klinikker og plejehjem, også storkøk- 

kener og levnedsmiddelforarbejdende 

virksomheder. 

Ekstremt støjsvag med Silent-kit 

På CLH maskiner sørger konstruktions- 

mæssige foranstaltninger for en aktiv 

støjdæmpning. Herved er de endnu mere 

støjsvage end deres røde søstermaskiner 

og kan derfor også anvendes på støjføl- 

somme områder, som f. eks. klinikker.  

Med Silent-tasten kan den i forvejen lave 

støjemission på kun 63 dB(A)*, sænkes 

endnu mere. 

Klar fordel med AntiBac

En ekstra detalje på vore CLH-modeller er 

den antibakterielle behandling af rent-  og 

smudsvandstankene. Denne består af en 

metalorganisk substans på sølvbasis, der 

reducerer bakterie- og svampevækst med 

op til 99,9%. (Testet ifølge JIS Z 28018ISO 

22196). 

Fordele:

•  Bedre medarbejderbeskyttelse gennem     

mindre kontakt med bakterier, svampe,     

sporer og ubehagelige lugte. 

•  Hygiejnekrav opfyldes meget lettere, 

med samme rengøringsindsats.

•  Forbedret miljøbeskyttelse og udgiftsre-

duktion grundet lavere forbrug af 

   desinfektionsmidler. 
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1) Hvid tank 

Kendetegnet for  for CLH- 

maskiner er den hvide 

smudsvandstank, der 

symboliserer farvepsykolo- 

gisk renhed og skaber  

tillid. 

2) Praktisk tilbehør 

CLH-maskinerne er som 

standard udstyret med 

en mopholder og et 

praktisk redskabsnet. 

3) Silent-Kit

Støjdæmpningskittet 

reducerer sugemotorens 

omdrejningstal og gør 

den støjsvage CLH-serie 

endnu mere lydløs.

4) Enkelt-tast betjening 

Med blot et enkelt tryk på  

den grønne Scrubmaster-

tast starter alle 

arbejdsfunktionerne. 

(B 90 CLH).

5) Gør renlighed til et 

varemærke

Med individuel tekst på 

sidepanelerne eller 

maskiner i firmaets farve, 

viser De hvilket firma der 

sørger for  et førsteklasses 

resultat og ikke efterlader 

noget at klage over.  

5



Innovationer på højeste rengøringsniveau

Brug vore innovationer til Deres konkurrencemæssige fordel og spar på dyre rengøringsmidler, 

tidskrævende efterbehandling og værdifuld  arbejdstid. 

Hako-AntiBac® 

Den antibakterielle coating på smudsvands- 

tanken giver betydeligt bedre hygiejnebetin- 

gelser i tanken og på de rengjorte overflader, 

ligesom den sikrer en reduktion af udgifterne 

til desinfektionsmidler. Standardudstyr på 

Scrubmaster B 70 CL, B 90 og B 120. 

Hako-DaytimeCleaning

Hako-DaytimeCleaning forkorter ladecyklus- 

sen og øger maskinens driftstid. Som resultat 

af dette, leverer Scrubmaster B 70 CL DTC  

med dens hurtigt opladelige batterier og nye 

lynopladningsteknologi, betydeligt længere 

driftsperioder, på trods af en lavere batteri- 

kapacitet.  

Hako-AquaForce®

Hako-AquaForce er et pladsbesparende sta-

tionært system til rengøring uden kemikalier. 

Det fjerne alle mineraler fra ledningsvand. Det 

demineraliserede vand kan løsne snavset 

bedre og reducerer risikoen for genforure-

ning, hvilket igen giver lavere driftsomkostnin-

ger og mindre miljøforurening. 

Hako-Chemical on Demand

Ved at udnytte funktionen „Chemical-on- 

Demand“ tilføres der kun rengøringsmiddel,  

når der rent faktisk er behov for dette. Ved 

lave tilsmudsningsgrader kan rengøringen 

udføres  på en miljøvenlig og økonomisk 

måde, uden brug af rengøringsmidler. 
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Af hensyn til den tekniske videreudvikling, forbeholdes ret til ændringer i form, farve og udførelse.                                                                                     
Billederne kan indeholde ekstraudstyr. 

Rationelle og fornuftige løsninger

Scrubmaster

B90 CL WB

Scrubmaster

B70 CL

Scrubmaster

B90  CL TB

Scrubmaster

B120

Tekniske data  
Scrubmaster

B70
B70 CL / 
CL DTC 

B70 CL WB B90 CL  TB B90 CL WB B120

Arbejdsbredde 
gulvvask 

65 cm 65 / 75 / 85 cm 60 cm 65 / 75 / 85 cm 60 / 70 cm 85 cm

Sugefodsbredde 95 cm 95 / 110 / 110 cm 95 cm 95 / 110 / 110 cm 95 / 110 cm 110 cm

Max. teoretisk kapa-
citet pr. time 

3.200 m2 3.200 / 3.700 / 
4.200 m2 3.000 m2 3.200 / 3.700 / 

4.200 m2 3.000 / 3.500 m2 4.200 m2

Netspænding 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V

Antal børster 2 pladebørster 2 pladebørster 2  valsebørster 2 pladebørster 2 valsebørster 2 pladebørster

Arbejdshastighed 5 km/t 5 km/t 5 km/t 5 km/t 5 km/t 5 km/t

Volumen rentvands-/ 
smudsvandstank 72 / 74 l 72 / 74 l 72 / 74 l 85 / 85 l 85/85 l 110 / 115 l

Bredde uden/med 
sugefod 

59 / 95 cm 59 / 110 / 110 cm 59 / 95 cm 59 / 110 / 110 cm 59/95/110 cm 70 / 110 cm

Vægt uden batterier 175 kg 190 / 193 / 195 kg 182 kg 213 kg 213 kg 246 kg

Vægt med batterier 325 kg 338 – 393 kg 380 kg 415 – 480 kg 415 – 480 kg 510 kg

Total effekt 2,26 kW 2,28 kW 2,28 kW 2,3 / 2,3 / 2,6 kW 2,3/2,6 kW 2,8 kW
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Interessante  
Finanzierungsalternativen DIn En Iso 9001:2008 

DIn En Iso 14001:2009

Hako: miljøvenlig fra 

starten 

Vi vil gerne efterlade 

jorden ren. Hensynet til 

ressourcer, miljø og klima 

bestemmer derfor vores 

samlede indsats. Dette er 

bekræftet overfor os af 

uafhængige institutter. 

Mere om vort engagement 

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, 

døgnet rundt  

Hako beredskabs- og 

reservedelsservice sikrer 

den højeste 

leveringssikkerhed.

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


