
Rengøringsteknik

Scrubmaster B115 R 
Kompakt Ride-on gulvvaskemaskine 
Ti l  rat ionel rengør ing af hal- og industr igulve



Takket være sin ekstreme manøvredygtighed 

kan Scrubmaster øge produktiviteten,

i områder hvor der ellers har været anvendt 

håndførte maskiner. Herved er den ekstra in-

vestering i en sædemaskine hurtigt betalt. Den 

robuste udformning og den høje Hako-kvalitet, 

reducerer følgeudgifterne og stilstandstiden og 

hæver derved rationaliteten og rådighedstiden 

betydeligt. Det voluminøse tank-i-tank system 

muliggør lange indsatstider og den store 

tankåbning letter rengøringen af tanken. Nye 

detaljer så som Boost-funktion og ekstra 

støjdæmpning giver samtidig forøget 

effektivitet og miljøvenligt støjsvagt arbejde.

Effektivt og bekvemt arbejde i sædet -

også på snævre arealer

Scrubmaster B115 R
Kompak t R ide-on gulvvaskemask iner



Plade- eller valsebørste, smalle
eller brede gange: Hako har altid
den rigtige løsning

Scrubmaster

B115 R Valsebørste (WB)

Scrubmaster

B115 R Pladebørste (TB)

Tekniske data 
Scrubmaster

B115 R TB 650 B115 R WB 700 B115 R TB 750 B115 R WB 850 B115 R TB 900

Arbejdsbredde 65 cm 70 cm 75 cm 85 cm 90 cm

Sugefodsbredde 86 cm 95 cm 95 cm 110 cm 110 cm

Max. teoretisk 
kapacitet*

4.200 m²/t 4.500 m2/t 4.800 m2/t 5.500 m2/t 5.800 m2/t

Arbejdshastighed
op til 

6,5 km/t 6,5 km/t 6,5 km/t 6,5 km/t 6,5 km/t

Netspænding 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V

Effekt køremotor 800 W 800 W 800 W 800 W 800 W

Effekt sugemotor 550 W 550  W 550 W 550 W 550 W

Børsteantal / type 2 x pladebørste 2 x valsebørste 2 x pladebørste 2 x valsebørste 2 x pladebørste

Børsteomdrejninger 210 omdr./min. 850 omdr./min. 210 omdr./min. 850  omdr./min. 210 omdr./min.

Volumen Rentvands- /
Smudsvandstank 116 / 116 l 116 / 116 l 116 / 116 l 116 / 116 l 116 / 116 l

Bredde uden / med
sugefod 80 / 86 cm 80 / 96 cm 80 / 96 cm 95 / 110 cm 95 / 110 cm

Totalvægt - 
driftsklar

706 kg 716 kg 716 kg 727 kg 727 kg

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

Helt rent – også på smalle gange

Den pendlende ophængte sugefod og en drejevinkel på

90° på forhjulet i begge retninger, giver en vendediameter

på kun 169 cm 

 



Vi arbejder konstant på at gøre vore produkter endnu bedre. For at lette arbejdet 

for Dem. For at sænke Deres driftsudgifter og for at skåne miljøet.  To eksempler 

på dette er Hako AquaForce og Chemical on Demand, der findes som option til 

Hakomatic B 115 R..

Hako-AquaForce®

Hako-AquaForce er grundig og miljø-

venlig rengøring med demineraliseret 

vand, helt uden brug af kemikalier. 

Udover et fremragende rengøringsre-

sultat og en lav smudsvedhæftning 

profiterer De også af en udgifts-

besparelse via det stærkt reducerede 

forbrug af rengøringsmiddel. 

Hako-AquaControl

Hako-AquaControl sørger blandt 

andet for at børsterotation og vandtil-

førsel automatisk stopper ved maskin-

stilstand eller at den sidste indstilling i 

memory-funktionen gemmes. Derudo-

ver giver det til en hver tid en præcis 

og hastighedsbestemt dosering. Miljø-

venlig og omkostningsbesparende 

med AquaStop som sikrer bedre ud-

nyttelse af vand og sæbe som holdes 

længere tid ved børsten. TÜV-god-

kendt og -certificeret.

Hako-Chemical on Demand 

En yderligere teknik for mere renlig-

hed og miljøbeskyttelse ved lavere 

driftsudgifter, er det optionelle 

system Chemical-on-Demand (CoD). 

Her tilføres rengøringsmiddel kun ved 

behov, via et tryk på en knap. Herved 

kan rengøring af let tilsmudsede flader 

udføres helt uden brug af 

kemikalier.  

Hako-LowNoise

Med Hako-LowNoise bliver lydniveauet 

ikke til en belastning. Den specielle 

støjdæmpning reducerer lydniveauet 

betydeligt. Den optionelle ekstra 

støjdæmpning muliggør også 

rengøring i støjfølsomme områder med 

blot et enkelt tryk på en knap.  

Innovation for højeste miljøvenlige rengøring
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1) Behovstilpasset 

rengøring 

Boost-tasten aktiverer kort-

varigt den maksimale vand-

mængde og det fulde 

børsteantryk. Herved er det 

muligt at behovstilpasse 

rengøringseffekten og øge 

den afhængigt af situatio-

nen.

2) Indbygget lader

Med den indbyggede lader 

oplades batterierne i en 

vilkårlig stikkontakt 

3) Korte servicetider

Børste- og valsebørste 

udskiftes let og hurtigt 

uden brug af værktøj. 

4) Påkørselsbeskyttelse  

og afviserruller forhindrer 

specielt ved kantnært 

arbejde at beskadige 

maskine og inventar. 

5) Høj anlægssikkerhed

Den parabol / V-formede 

sugefod sørger, også ved 

kurvekørsel og problema-

tiske gulve, for et fremra-

gende sugeresultat. 

6) Kun én arbejdsgang

Valsebørsteaggregat med 

fejefunktion, til opsamling 

af løst snavs i en separat 

smudsbeholder.

 

7) Enkel betjening 

På det overskuelige 

betjeningspanel kan alle 

betjeningselementerne 

hurtigt nås – også ”Scrub-

master-tasten”, som starter 

alle rengøringsfunktioner 

via et tastetryk. Ligeledes 

er De sikret et fortrinligt 

overblik over arbejds-

området. 

8) Med den 

støjdæmpede 

sugeturbine er Scrub-

master B115 R ekstrem 

støjsvag (kun 64 dB(A) ved 

førerens øre). Kan med 

ekstra støjpakke dæmpes 

til 60 dB(A) (version med 

pladebørste). 



 

 
Service i højsædet 

Medarbejderne hos Hako Danmark er altid klar til at hjælpe 
dig både pr. telefonen, eller ved direkte besøg hos dig. 
 

Vi har 16 salgs- og servicebiler kørende i Danmark. 

Vi er altid lige i nærheden! 

 

Reservedele kan bestilles til levering fra dag til dag hos Hako 
GmbH kun 340 km fra det danske hovedsæde i Langeskov. 
Delene er klar til brug næste dag i servicebilen som kører i dit 
område. 

 
 

Vore dygtige servicemontører hjælper dig hurtigt videre og er 

altid klar på en løsning. I Langeskov har vi værksted som 

klarer de større opgaver.  

LANDSDÆKKENDE SERVICE 

FASTE PRISER 

FULD SERVICE 

Vi har baglandet i orden! 
 



 Vi er altid i nærheden! 

Hako – en sikker SERVICE partner! 

 

Se mere på hako.dk 

 
Vi er ca. 1 gang om ugen i netop dit område og er altid klar til en demonstration samt hurtig 

levering og instruktion. 

 

RING FOR EN DEMO HOS DIG 

”Tilfredse kunder er nøglen til succes 
og derfor er vi glade for at 65 % af vores 
ny-salg er salg til eksisterende kunder. 
Hako er grundbegrebet af tysk 
grundighed og kvalitet.” 

 

Hako – en sikker SERVICE partner! 
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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 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

Din En iso 9001:2008

Din En iso 14001:2009

 
interessante  
Finanzierungsalternativen
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