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AGR-kvalitetsmærke: Tildelt for
det samlede maskinkoncept,
bestående af et komfortsæde
og forskellige smarte detaljer,
der giver et sundere arbejdsmiljø. www.agr-ev.de

Scrubmaster B260 R
Ride-on gulvvaskemaskine
R o bust mas k ine til br ug på store a re a le r

Nye dimensioner af gulvrengøring
Ideel til rengøring af indkøbscentre, logistikcentre eller

integreret doseringssystem til rengøringskemikalier. For-

produktionsfaciliteter: Fås med arbejdsbredder på 108 og skelligt tilbehør giver mulighed for fleksibel udvidelse af
123 cm og er udstyret med enten 2 eller 3 diskbørster

Scrubmaster B260 R’s anvendelsesmuligheder, udover

eller en valse børsteenhed. Scrubmaster B260 R med en

almindelig gulvvask. Fremragende ydeevne kombineret

260-liters tank, er det perfekte valg, når lang driftstid på

med høj effektivitet, takket være det ergonomiske ma-

store områder er nødvendig. Dine overlegne fordele: Med

skinkoncept, som har fået tildelt AGR’s (Aktion Gesunder

sit 480 Ah-batteri giver denne maskine en rengørings-

Rücken e.V.) kvalitetsmærke for rygvenligt arbejde.

ydelse på op til 8.600

m2

/t og er udstyret med et 10-liters

Langsom tilstand:
Maskinens hastighed
kan reduceres til
max. 3,5 km/t ved et
tryk på en knap.

Boost-knappen aktiverer både maksimal
vandstrømning og børstetryk.
1-knapssystemet: Starter alle
rengøringsfunktioner med et tryk på én knap.
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Forskellige børsteenheder
til alle opgaver:
Vælg mellem valse- eller diskbørster.

Én maskine, mange anvendelsesmuligheder
Når det kommer til professionel gulvrengøring, rummer

udfordringer. Og den brede vifte af tilbehør gør det muligt

hvert arbejdssted sine helt egne udfordringer. Uanset om

at udvide maskinens funktionsegenskaber til endnu flere

det er et højt niveau af gangtrafik, særligt komplekse om-

anvendelsesmuligheder. Et eksempel er enheden til forfej-

råder, rengøring under drift eller håndtering af forskellige

ning, der fejer løst snavs op før vådrengøring af gulvet,

restprodukter – Scrubmaster B260 R mestrer enhver ud-

hvilket gør besværlig forrengøring overflødig. Takket være

fordring til perfektion. Denne maskine kan udstyres med

Dust Stop, vores innovative støvskærm, der leverer støvfri

fire forskellige børsteenheder, der møder alle rengørings-

fejning, undgås det at støv hvirvles op i rummet.

HAKO

Service via kode-scanning

Alt på et øjeblik

Altid til at få fat på

Støvfri rengøring

QR-koden under rattet giver

Al relevant maskininformation er

Takket være USB-stik til mo-

Fejeforsatsen kan udstyres med

adgang til alle relevante ma-

angivet på den store 4,3-tommer

biltelefoner (standardudstyr).

Dust Stop – vores innovative støv-

skindata og andre oplysninger.

farveskærm. Selv justering af do-

skærm, der giver støvfri fejning.

seringen af rengøringsmidler er
meget let og komfortabel.
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Effektivt arbejde på alle niveauer
reducerer samtidigt slitage på børsterne. Dens sofistike-

store flader: Scrubmaster B260 R giver effektiv og pålide-

rede sikkerhedskoncept er endnu et overbevisende

lig gulvrengøring. Maskinen klarer endda stigninger på op

aspekt: Med sikkerhedsbøjlerne på begge sider og en

til 15% i rengøringstilstand, uden at gå på kompromis

BlueSpot-forlygte opfylder maskinen alle erhvervsmæssi-

med rengøringsresultatet. Børstehovedets svævende op-

ge sikkerhedskrav – hvilket gør denne gulvvasker ideel til

hæng forbedrer rengøringsresultatet på ujævne gulve og

brug indenfor logistik og anden storskala-industri.

| | | ||| | | ||| | | ||| | | ||| | | ||| ||||| |||| |||| |||| |
| | | |||| |||| ||
| | || ||||| ||||
|

Uanset om den bruges til standardanvendelser eller på
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Ekstremt manøvredygtig

Kraftig indsats på skråninger

Yderligere sikkerhed

Det trækkende hjul kan dreje

Scrubmaster B260 R muliggør

Hvis maskinen udstyres med den valgfri

på 90 grader og sikrer en mini-

rengøring på stigninger på op til

sikkerhedsbøjle beskyttes føreren altid

mal venderadius – selv når der

15% – ideel til brug i parkerings-

mod nedfaldende genstande, hvilket er

arbejdes tæt på vægge eller

huse med flere etager.

særligt vigtigt ved anvendelse i logistik-

stativer.

branchen.

Overlegen komfort
Designet til gavn for brugeren: Alle betjeningselementer er inden for rækkevidde og sikrer intuitiv brug – hvilket reducerer behovet for indledende
operatørtræning til et minimum. Både daglig maskinrengøring og mindre
vedligeholdelsesopgaver kan hurtigt og let udføres af operatøren. Komfortsædets sæde, ryglæn og armlæn kan tilpasses førerens individuelle

Øget sikkerhed i gangene
BlueSpot-forlygten signalerer
et modkørende køretøj.

behov optimalt. For at opsummere: Denne maskine giver en komfortabel,
ergonomisk og rygvenlig arbejdsplads – hvilket er blevet bekræftet med
AGR’s (Aktion Gesunder Rücken e.V.) kvalitetsmærke!

AGR’s (Aktion Gesunder Rücken e. V.) kvalitetsmærke uddeles af
AGR-kvalitetsmærke: Tildelt for
det samlede maskinkoncept,
bestående af et komfortsæde
og forskellige smarte detaljer,
der giver et sundere arbejdsmiljø. www.agr-ev.de

et uafhængigt testorgan bestående af medicinske og terapeutiske
eksperter. Kun produkter, der reducerer belastningen af rygsøjlen
og støtter det menneskelige bevægeapparat og dermed opfylder
de strenge testkriterier, tildeles AGR’s kvalitetsmærke.

Praktisk funktion

Komfortabel arbejdsplads

Hurtigt børsteskift

Sugefoden foldes op manuelt

Det ergonomiske sæde, som kan

Systemet til automatiske frigivelse

for at lette den daglige rengø-

tilgås fra begge sider af maskinen,

og opsamling giver hurtig og be-

ring og vedligeholdelse.

sikrer en rygvenlig siddestilling.

hagelig udskiftning af børsterne.
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Altid en idé foran

®

Hako-AquaForce®

Ideel til rengøring af
selv hygiejne-følsomme
arealer

Hako-AquaControl

Hako-AquaForce® er grun-

Hako-Chemical
on Demand

dig og miljøvenlig rengøring

Med vores doseringssyste-

automatisk både vandtilfør-

med demineraliseret vand,

mer reduceres sæbeforbru-

sel og børsterne, når

helt uden kemi. Udover

get væsentligt. Sæben

maskinen standser og

fremragende rengøringsre-

doseres direkte ned til

sikrer præcis og hastighed-

sultater og en lav

vaskehovedet og unødig

safhængig dosering af

smudsvedhæftning, pro-

brug af sæbe undgås. Ved

rengøringsopløsningen.

fiteres der yderligere ved en

vekselvask kan systemet

tion giver forbedret hygiejne

udgiftsbesparelse på

slås fra via en knap. På

og reduceret lugtudvikling

sæbe.

denne måde skånes miljøet

samt reducerede omkost-

og man opnår en økonom-

ninger grundet et lavere for-

isk besparelse på driftsom-

brug af desinfektionsmidler

kostningerne.

til rensning af tanken.

Hako-AquaControl afbryder

Opløsningen og opsamlingstanken kan valgfrit udstyres med Hako-Antibac®.
Denne svamp- og bakterievæksthæmmende funk-

Integreret doseringssystem
Det integrerede doseringssystem sikrer, at rengøringsmidler tilsættes i forhold til mængden af vand, der anvendes
i rengøringsprocessen. Koncentrationen kan indstilles trinløst på displayet og forbliver altid konstant. Dette system
forhindrer effektivt under- eller overdosering, selv når operatøren øger eller reducerer vandforsyningen.

Tekniske
specifikationer

Scrubmaster B260 R
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TB1080 3-TB

TB1230

WB1080

Arbejdsbredde

cm

108

108

123

108

Beholder-/opsamlingstank

liter

260/260

260/260

260/260

260/260

Teoretisk fladeydelse

m²/t

7.560

7.560

8.600

7.560

Arbejdshastighed op til

km/t

7

7

7

7

Nominel spænding

Volt

36

36

36

36

Batteristørrelse

Ah

420 – 480

420 – 480

420 – 480

420 – 480

Effekt børstemotor

W

2 x 930

3 x 930

3 x 930

2 x 1.360

Effekt sugemotor

W

1.280

1.280

1.280

1.280

2 stk /disk

3 stk /disk

3 stk /disk

2 stk/valser

Antal/type af børster

Form, farve og design kan
ændres til fordel for yderligere
teknisk udvikling. Billederne
kan vise ekstraudstyr.

TB1080 2-TB

Børstehastighed

omdrejn./
min.

210

210

210

640

Effektiv sugebredde

cm

126

126

126

126

Bredde uden/med sugefod

cm

115/129

115/129

129/129

121/129

Total vægt, driftsklar

kg

1.350

1.365

1.375

1.385

Tilgængelige 24/7 og altid
hurtigt på stedet
Altid hurtigt på stedet, når det er nødvendigt: 16 salgs-og servicebiler sikrer hurtig teknisk support. Vores sammentømrede

Service i særklasse
En af vores teknikere er altid tæt på –

servicenetværk med GPS-assisteret administration af service-

for at sikre en hurtig betjening direkte

medarbejderne garanterer, at nødvendigt vedligeholdelsesar-

på stedet.

bejde vil blive udført hurtigt og effektivt på stedet for at
minimere driftsstop og sikre maksimal maskintilgængelighed.

Nem adgang til diagnoseinterface giver både nem
vedligeholdelse og justering af kørselsindstillingerne.

Interessante
finansieringsalternativer

Hako-Fleet-Management

Hako Finans

Hakos online-baseret flådestyringssystem: Alle relevante nøg-

De finansieringsmuligheder, der tilby-

ledata om maskinerne i din flåde lagres centralt og kan til enhver

des af Hako Finans tillader tilpasning

tid hentes på din PC eller smartphone. Dette system understøtter

af leje- eller leasingmuligheder, med

databaseret, effektiv og sikker brug af dine maskiner.

henblik på at opfylde vores kunders
individuelle behov og budgetter.

Visualisering af service-, omkostnings- og kontraktdata

Vis.X

+

Tilgængeligt online: oplysninger
om jeres maskinernes aktuelle
driftsstatus og beliggenhed.
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Optimal rengøring, sikkert arbejdsmiljø Vores maskiner lever op til
selv de højeste krav med hensyn til
renlighed og sikkerhed.

Hako: Miljøvenlig lige
fra starten

Vi er der for dig 24/7

Overalt og altid
i nærheden

Køb, leasing, leje

Det er vores ansvar at vide-

Både Hakos vagtservice og

Vores effektive servicenet-

Vi tilbyder dig en bred vifte

regive en ren planet til

kurérservice til reservedele

værk garanterer nærhed og

af attraktive og individuelle

fremtidige generationer. Det

garanterer den højeste

hurtig support.

finansierings- og anskaffel-

er grunden til, at ressour-

grad af tilgængelighed.

sesmuligheder.

Blue Competence er et VDMA-initiativ
(www.vdma.org). Ved at bruge varemærket
”Blue Competence”,
forpligter vi os til disse tolv
retningslinjer for bæredygtighed i
branchen for maskinindustri:
www.bluecompetence.net/about

Hako Danmark A/S
Odensevej 33
5550 Langeskov
Tlf. 65 38 11 63
hako@hako.dk
www.hako.dk

ce-, miljø- og klimabeskyttelse kendetegner alle processer hos Hako, hvilket er
blevet certificeret af uaf-

81-10 -2 9 07

hængige institutioner.

