
Kompakte kombimaskiner for  små og 
mel lomstore f later.

Scrubmaster B 30 og B 45
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1) Enkelt å bytte 

børster

Maskinene har elektro-

nisk demontering av 

børster.

(43 og 51 cm)

2) Lavt, utstikkende 

børstehode

Ideelt til rengjøring under 

f.eks. hyller og utstillings-

montere.

3) Modeller med 

sylinderbørster

Vi tilbyr ulike typer 

børster som er tilpasset 

graden av nedsmussing.

Grovt smuss samles 

opp i en innebygd 

oppsamlerskuff. 

Sylinderbørstene byttes 

enkelt uten verktøy.

4) Enkelt vedlikehold

Reduserte kostnader til 

vedlikehold og service. 

Fargemerking viser hva 

slags daglig vedlikehold 

som bør utføres. 

Vannfilteret kan f.eks. 

kontrolleres uten verktøy.

5) Utstyr for manuell 

rengjøring

Utstyr for manuell 

rengjøring av vanskelig 

tilgjengelige flater kan 

festes på maskinen. 

(tilbehør)

6) Ergonomisk

Håndtaket er utformet 

slik at det kan holdes på 

forskjellige måter, og 

brukeren har god 

oversikt over maskinen 

og betjeningspanelet. 

7) Hako AquaControl 

system

En gummimembran 

holder vannet på plass i 

børsten, noe som både 

sparer vann og øker 

driftstiden.

8) Antiskumsystem

Hindrer at det trenger inn 

fuktighet i sugemotoren – 

gir lang levetid og lave 

servicekostnader.

Optimalt «veigrep»

Maskinen har robuste og 

stabile hjul som ikke 

mister grepet.

Lydreduksjons-knapp

Reduserer turtallet på 

sugemotoren og gir 

enda stillere drift. 

(tilbehør til CL)

Enkel å manøvrere

Takket være maskinens 

kompakte dimensjoner 

og konstruksjon, er det 

enkelt å kjøre nær en 

vegg og deretter svinge 

bort fra veggen.



Scrubmaster

B30 / CL

Scrubmaster

B45 / CLH

Scrubmaster

B45 CL / 65 CM

Scrubmaster

B45 CLC

Skreddersydde løsninger
for høye krav

* Finnes også som sykehusversjonen B 45 CLH (arbeidsbredde 51 cm)                                                                                                                                 
** B 45 CL TB 65 = 66/63 dB(A) / B 45 CLH = 64/61 dB(A) / B45 DTC = 64/63 dB(A)

Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske forbedringer på maskinen som kan påvirke form, konstruksjon og farge. Maskinene på bildene kan være ut-
styrt med tilbehør.

Tekniske data
Scrubmaster

B 30 B45 B30 CL B45 CL*/ 65 B45 CL wB 

Arbeidsbredde,
rengjøring

43 cm 43 / 51 cm 43 cm 43 / 51/ 65 cm 50 cm

Sugefotbredde 76 cm 76 / 86 cm 76 cm 76 / 86 / 95 cm 86 cm

Teoretisk kapasitet 
per time 

1,700 m2 1,700 / 2.000 m2 1,900 m2 1,900 / 2,300 / 2,900 m2 2,200 m2

Børster 1 planbørste 1 planbørste 1 planbørste 1 / 1 / 2 planbørster 2 sylinderbørster

Børstediameter 43 cm 43 / 51 cm 43 cm 43 / 51 / 33 cm 10 cm

Drift
24 V batteri
PowerFlow

24 V batteri
PowerFlow

24 V batteri
Hjuldrift

24 V batteri
Hjuldrift

24 V batteri
Hjuldrift

Batterikapasitet 70 Ah 70 eller 105 Ah 70 Ah 105 Ah / 750 DTC 105 Ah

Arbeidshastighet,
inntil

4 km/time 4 km/time 4.5 km/time 4.5 km/time 4.5 km/time

Totalt strømforbruk 1.13 kW 1.13 kW 1.31 kW 1.31 kW 1.31 kW

Volum rentvann/
skittentank

30 / 30 l 42 / 42 l 30 / 30 l 42 /42 l 42 / 42 l

Driftstid (maks.) 110 min 155 min 100 min 140 min 140 min

Bredde uten/med
sugefot

50 / 76 cm 50 / 76 / 56 / 86 cm 50 / 76 cm
50 / 76 / 56 / 86 / 
67/ 86 cm

60 / 86 cm

Lengde med sugefot 127 cm 127 / 135 cm 127 cm 127/ 135 / 137 cm 124 cm

Øvre håndtakshøyde 110 cm 112 cm 110 cm 112 cm 112 cm

Lydnivå (ved
brukerens øre)

64 dB (A) 64 dB (A) 64 / 61 dB (A)
64 / 63 / 66 / 63 ** 
dB (A)

68 / 65 dB (A)
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Din En iSO 9001

Din En iSO 14001

Hako GmbH
Hamburger Str. 209-239
23840 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 45 31- 806 0
www.hako.com

Hako: miljøvennlig fra 

begynnelsen!

Det er en selvfølge for oss 

å bevare og verne om 

miljøet! Vi stiller høye krav 

til miljøvennlighet allerede 

under produksjonen av 

maskiner.

Vi er alltid tilgjengelige! 

Fra vårt store lager leverer 

vi raskt reservedeler og til-

behør.

Vi finnes der du er!

Vi har god geografisk 

dekning både når det 

gjelder salg og service. Vi 

ønsker å være til stede for 

kundene våre.

Fokus på sikkerhet! 

Maskinene våre oppfyller 

de høyeste kravene til 

sikkerhet.

Avtaler om kjøp, leie 

eller leasing – 

spesialavtaler

Vi tilbyr en rekke 

finansieringsløsninger. 

Kontakt oss, så 

skreddersyr vi et tilbud.

Hako markedsføres og selges i Norge av

Hako Ground & Garden AS 

Verkseier Furulundsvei 13

Pb. 73 Alnabru

NO-0614 Oslo 

Tlf.: 22 90 77 60

Faks: 22 90 77 70 

www.hako.no


