
Rengøringsteknik

Scrubmaster B75 R
Kompact Ride-on gulvvaskemaskine

For komfor tabe l  rengør ing af  se lv mindre områder

Nyhed



Rationalitet møder ergonomi
Effekt iv  og bet jen ingsvenl ig

Den nye Scrubmaster B75 R kan komme 

ind, hvor indtil nu, kun håndførte maskiner 

har kunnet rengøre. Derved er de kompak-

te dimensioner og den store manøvredyg- 

tighed, kun to ud af mange fordele ved  

Scrubmaster B75 ride-on gulvvaskemaskine. 

Specielt imponerende er også den høje   

betjeningskomfort , takket være den ergo- 

miske ryg-skånsomme konstruktion af 

førersædet, som takket være komfor- 

ten øger produktiviteten og med en 

række praktiske detaljer, der letter be-

tjening, såvel som rengøring og ved-

ligeholdelse. Med en tranporthastighed 

på op til 6 km/t, som kan reduceres 

med et tryk på på en knap, og den lange 

køretid, er Scrubmaster B75 R i stand til

at rengøre større flader på kortere tid.

Den lille med den store fordel

Ergonomisk komfortabel

Den optimalt konstruerede 

arbejdsplads, for en sund

arbejdsstilling, hæver sam- 

tidigt komfort og effektivitet.



Anvendelig overalt

180-Ah batteriet på Scrubmaster B75 R kan takket være Wide-Range-Onboard-

laderen sluttes til en kontakt overalt i verden. En arbejdsprojektør på fronten gør 

det muligt at gøre rent i dårligt oplyste rum. Det ergonomiske sæde sikrer ube- 

sværet arbejde og et konstant godt overblik over arbejdsområdet. 

.

Alt i synsfeltet, alt inden for rækkevidde

Betjeningen af Scrubmaster B75 R er gennemtænkt enkel: Overblikket over tasterne 

på betjeningspanelet er intuitiv og selvforklarende. Det oplyste display er let læseligt 

og informerer konstant om den aktuelle driftsstatus på maskinen.

Tændingskontakt

Arbejdsprojektør

Advarselblink kørsel fremad

Horn

Kemidosering

Belyst display

Sugefod/håndsugeværktøj

Børstedrev

Hakomatic tast

Hastighedsreduktion

Køreretningsvælger



Komfortabelt siddende arbejde – også på smalle arealer

Scrubmaster B75 R er enkel at be-

tjene, nem at køre og tilbyder føre- 

ren en optimal sædeposition med et 

godt overblik over arbejdsområdet.

Derudover er den specielt effektiv 

ved rengøring af brede gangarealer, 

,

men også ved rengøring af smalle

gange, takket være sin specialle

konstruktion.

Til brede og smalle gangarealer 
Manøvredygt ig og pladsbesparende



Smal takket være intelligent teknik

Den korte sugefod gør det muligt at rengøre gennemkørselsbredder 

på under 80 cm - som f. eks. ved kasseområder. Hvis det er endnu

smallere, kan sugefoden afmonteres med få greb og hænges op 

på holderen bag på maskinen, for problemfri passage.

Kommer ind overalt

Rester af vand, der som f. eks.  opstår ved optøning af kummefrysere 

eller som efterlades på utilgængelige steder, kan nemt opsuges med  

håndsugeværktøjet. En værktøjsholder sørger for en sikker opbevaring 

af værktøjet under kørsel og en nem adgang til anvendelse. 

.

Helt rent – også

på smalle gangarealer

Via den intelligente konstruktion med 

med "vendehæk“ og den specielle

sugefodskinematik kan der vendes

på gangbredder under 180 cm

Ideel til kasseområder

Gennemkørselsbredde 76 cm
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Ganske enkelt gennemtænkt!

Fleet-Management

Transparent: Indsatstider og position for maskinen, 

kan til enhver tid hentes frem eksternt.

Smart og prakt isk

1)  Automatisk 

påfyldning

Tidsbesparende: mens 

maskinen automatisk 

fyldes, kan tiden udnyttes

til daglig vedligeholdelse 

eller andre gøremål. 

.

2) Børsteafmontering

To på én gang: 

begge børster afmonte- 

res hurtigt, let og enkelt 

med blot én aktion. 

.

3) Diagnose

Hurtig og enkel: Via den 

gode tilgang til diagnose-

punkkter kan vedligehol- 

delse hhv. ændringer af

køreindstillinger udføres 

direkte og ukompliceret.

.

4) Værktøjsholder

Altid ved hånden: Værk-

tøjsholderen sørger for at 

håndsugeværktøjet og til- 

behøret er lige ved hånden 

og samtidigt pladsbespa- 

rende opbevaret.

5) Tankrengøring 

Rengøringsvenlig: 

Smudstanken med de 

glatte vægge er konstru- 

eret så alle tilsmudsninger  

er let tilgængelige og der-  

ved nemt kan fjernes. 

. 

6)  Inspektionsåbning

rentvandstank

Den direkte adgang til 

rentvandstanken giver 

mulighed for nem ren- 

gøring eller skylning.



Tekniske data 
Scrubmaster

B75 R

Arbe jdsbredde                  65 cm

Sugefods-
bredde

76/86 cm

Max. teoretisk 
kapacitet

3.500 m2

Arbe jds-
hastighed op ti l

5,5 km/h

Transport-
hastighed op ti l

6 km/h

Spænding                              24 V

Effekt 
køremotor

530 W

Effekt
Sugemotor

550 W

Effekt
Børstemotor

2 x 720 W

Børsteantal / -type               2  x plade

Børsteomdrejninger           180 U/min

Rent- / Smuds-
vands tank

75 l

Bredde  uden/med 
sugefod

76 / 86 cm

Totalvægt, 
driftsklar

434 kg

Altid lidt bedre
Rat ionel  og mi l jøvenl ig

Vi arbejder konstant på af forbedre vore produkter, for at

lette arbejdet, reducere udgifterne og skåne miljøet. Derfor

leverer vi Scrubmaster B75 R  med standardmonterede 

og optionelle innovationer som præcist sikrer dette.

Hako-AquaForce®

Hako-AquaForce® er grundig og miljøvenllig rengøring med demineraliseret 

vand, helt uden kemi. Udover fremragende rengøringsresultater og en lav

smudsvedhæftning, profiteres der yderligere ved en udgiftsbesparelse 

via en kraftig reduktion af kemiforbruget. 

Hako-Chemical on Demand 

En yderligere teknik for mere renhed og miljøbeskyttelse, ved lave driftsomkostnin-  

ger er det optionelle System Chemical on Demand (CoD). Med dette system til- 

føres der kun rengøringsmiddel efter behov via et tryk på en knap. Herved kan

rengøring af flader med en lav tilsmudsningsgrad udføres helt uden brug af kemi.

Hako-AquaControl 

Hako-AquaControl sørger f. eks. for at 

børster og vandtilførsel automatisk stopper

under maskinstilstand og at rengørings-

væsken doseres præcist ud fra køre- 

hastigheden.

Hako-LowNoise

Med Hako-LowNoise er støj ingen

belastning. Scrubmaster B75 R arbejder 

så støjsvagt at den ikke forstyrrer under 

drift.

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



8
1

-0
0

-2
6

5
5

/1

Hako: miljøvenlig fra 

starten

Vi vil gerne efterlade jorden

ren. Hensynet til ressour- 

cer, miljø og klima bestem- 

mer derfor vores samlede 

indsats. 

Dette er bekræftet overfor

os af uafhængige institutter. 

Mere om vort engage-  

ment kan du finde på  

www.hako.com.

Vi er der for dig, 

døgnet rundt 

Hako beredskabs- og

reservedelsservice

sikrer den højeste 

leveringssikkerhed.

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 dig et utal 

af individuelle og  

attraktive finansierings-

muligheder.

.

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

Interessante 
Finanzierungsalternativen 




