
Rengøringsteknik
Kommunalteknik

Scrubmaster B5 ORB  
Scrubmaster B25
Bedre rengøring på små arealer!
Walk-behind-gulvvaskemaskiner til alle brugere



Unik deltaform
Med det nye, deltaformede, 

rengøringshoved kommer den 

nye Scrubmaster B5 ORB helt 

til kant og i krogene.

Lille, let og handy!
Rengøring med en gulvmoppe er hård arbejde, og hvis rengøringsresultatet skal 

være godt, er det meget tidskrævende. For professionelle gulvvaskemaskiner 

kan det være svært at vaske tæt på møbler, under borde og i snævre områder. 

Det er nu fortid! Med de nye Walk-behind gulvvaskemaskiner Scrubmaster B5 

ORB og Scrubmaster B25 viser Hako hvordan man nemt og effektivt kan rengø-

re arealer fra 400-1.000 m² – med et bedre rengøringsresultat og mindre  

tidsforbrug. 
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» Så let og smidig som en gulvmoppe, men lige 
så effektiv og grundig som en Hako maski-
ne!«

Scrubmaster B5 ORB
•  Ekstremt smidig og manøvredygtig i alle 

retninger

•  Effektiv rengøring i alle hjørner og kroge, 
takket være det flade deltaformede  
vaskehoved

•  Patentanmeldt dobbelt orbitalteknik for 
fremragende rengøringsresultater

•  Tilvalg: Antibakteriel tank (Hako-AntiBac®) 
til områder hvor der stilles høje krav til  
hygiejne

Scrubmaster B25
•  Rengøringssystem med diskbørste og 

pads

•  Kompakt, manøvredygtig og ergonomisk 

•  Med Eco-mode til støjsvag og energibe-
sparende rengøring

•  Nem og brugervenlig adgang til den dag-
lige rengøring/vedligeholdelse

3



Med det nye dobbelte orbitale vaskehoved, den brugervenlige betjening, manøvredygtigheden 

og det kompakte design kan Scrubmaster B5 ORB nemt rengøre områder der kun, indtil nu,  

har været muligt med en gulvmoppe. Med en vaskebredde på 43 cm og en kapacitet på op til 

1.300 m² opnår brugeren et langt bedre rengøringsresultat end med en gulvmoppe – og så med 

en tidsbesparelse.

Vaskehovedet gør en forskel

Med det nye, patentanmeldte, dobbelte orbitale vaske-

hoved bliver der vasket effektivt – helt ind i hjørnet!  

B5 ORB kører ikke automatisk frem, men det er bruge-

ren der bestemmer hastigheden og har dermed nem og 

sikker kontrol med maskinen.

Flad, smidig, fleksibel: Takket være det flade 

rengøringshoved og den drejelige betjenings-

arm når Scrubmaster B5 ORB ind under 

svært tilgængelige steder. 

Elegant lethed
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Flere fordele:
•  Maskinen er udstyret med hjul så den nemt 

kan transportere fra A til B. Derudover har 

den et bæregreb for transport op og ned 

ad trapper. Maskinen kan nemt transporte-

res i bilens bagagerum (med fastlåst  

bærearm)

•   Litium-ion-batteriet er nemt at tage af og 

sætte på

•  Med Silent-mode kan maskinen bruges 

i støjfølsomme områder og med antibakte-

rielle tanke (tilvalg) Hako-AntiBac® på ste-

der med høje krav til hygiejne

Specialdesignet

Litium-ion-batteriet er udformet så det passer 

perfekt i det deltaformede vaskehoved. Det 

sikre nem og hurtig udskiftning.

Brugervenligt betjeningspanel der, visuelt, viser hvilke 

funktioner der er i brug, gør B5 ORB meget nem at arbej-

de med.

Det er nemt at tage tankene af og sætte dem på igen. De kan 

tømmes, rengøres og fyldes op i en almindelig håndvask. 

Betjeningsarmen kan nemt bevæges i alle retninger. 

Den integrerede aflastningsfjeder sikrer en ergonomisk, 

nem og sikker brug.

Scrubmaster B5

Arbejdsbredde 43 cm

Rent-/snavsvandstank 5 / 5 l

Kapacitet 1.300 m²/h

Køretid ca. 50 min

Vægt 20 kg
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Den nye Scrubmaster B25 er i designet kompakt. effektiv og meget bruger-

venlig. For at gøre arbejdsgangen nem, hurtig og effektiv er Scrubmaster 

B25 udstyret med et vælg af detaljer. Betjeningsarmen er ergonomisk ud-

formet med trinløs højdejustering (skånsom for ryggen). Brugervenligt be-

tjeningspanel. Påfyldningdstuds kan også bruges som doseringsmål for 

rengørringsmiddel.

Detaljer der gør en forskel

Altid nem at pakke sammen: Tak-

ket være den sammenklappelige 

betjeningsarm kan Scrubma-

ster B25 nemt placeres i bilens 

bagagerum.

Brugervenlig: betjeningspanel der, visuelt viser 

hvilke funktioner der er i brug, gør B25 meget 

nem at arbejde med. 

Klar til enhver opgave

I meget snavsede områder kan den nye  

Scrubmaster B25 for-rengøre området uden 

brug af sugefoden. Den tages nemt af og kan 

lige så hurtigt sættes på maskinen igen til den 

efterfølgende rengøringsproces.
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Flere fordele:
•  Servicevenlig: Automatisk børstefrigivelse for udskiftning uden brug 

af værktøj

•   Kraftbesparende: Legende let betjening med Powerflow-køredrev

•  Tilpasset: Kan også bruges i støjfølsomme områder takket være Si-

lent-mode og med antibakterielt tankudstyr Hako-AntiBac® på steder 

med høje krav til hygiejnen

Opbevaringskurv til rengøringsar-

tikler og andre hjælpemidler  

(tilvalg).

Scrubmaster B25

Arbejdsbredde 43 cm

Rent-/snavsvandstank 25 l

Kapacitet 1.700 m²/h

Batteristørrelse 50 Ah
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Hako Danmark A/S 
Odensevej 33
5550 Langeskov
Tlf. 65381163
hako@hako.dk
www.hako.dk

Det er aldrig for tidligt at tænke på 
bæredygtighed

Allerede i udviklingsfasen har Hako taget højde for bæredygtighed 
i produktionen af maskiner. Præcist som det også er med de nye 
Walk-behind gulvvaskemaskiner Scrubmaster B5 ORB og B25 
som med innovation sætter nye standarder:

•  Med Eco-mode: På steder, hvor der er lav besmudsningsgrad, 
kan begge maskiner betjenes effektivt og miljøvenligt med op til 
30 % mindre ydelse. Det reducerer støjemissionerne.

•  Med Hako-AquaControl: Scrubmaster B25 sparer op til 50 % 
vand.

•  Med On-Board-ladesystem: For hurtigere tilgængelighed og for 
at beskytte batteriet.

•  Med Hako-AntiBac® (tilvalg): Med det antibakterielle tankudstyr 
opfylder begge maskiner de højeste krav til hygiejne med redu-
ceret lugtudvikling. 

•  Set over hele livscyklussen: Når vi udvikler vores maskiner tæn-
ker vi hele processen igennem – fra produktionen med miljøven-
lig, CO2-besparende processer i moderne anlæg over økonomisk 
miljøvenlig brug til genbrug og bortskaffelse.
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