
Kompakta gåbakom kombiskurmaskiner  
för  mindre och medelstora ytor.

Scrubmaster B30 och B45
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1) Enkelt att byta 

borstar

Maskinerna är utrustade 

med en elektronisk 

borstdemontering. 

(43 och 51 cm)

2) Lågt, utstående 

borsthuvud

Idealisk för att rengöra 

under t.ex. hyllor och 

butiksgondoler.

3) Modeller med  

cylinderborstar

Vi erbjuder olika typer av 

borstar beroende på 

smutsighetsgraden.  

En inbyggd soplåda 

samlar upp grovt smuts. 

Cylinderborstarna byts 

enkelt, helt utan verktyg.

4) Enkelt underhåll 

och service

Reducerar underhållsar-

bete och servicekost-

nader. Färgmärkning 

visar vart daglig skötsel 

och underhåll ska ske. 

T.ex. kontroll av vattenfil-

ter, helt utan att behöva 

verktyg. 

5) Handskur-

utrustning

Vid svåråtkomliga ytor 

kan en handskurutrust-

ning fästas på maskinen. 

(tillval)

6) Ergonomisk

Tack vare handtagets 

utforming, anpassas 

maskinen efter föraren 

och man får en klar och 

tydlig blick över 

maskinen och panelen.

Med ett enda knapp-

tryck startar och stannar 

man samtliga funktioner 

på maskinen.

7) Hako AquaControl 

system

Gummiringen runt 

borsten gör att vattnet 

stannar i borsten och 

sparar både och ökar 

driftstiden.

8) Anti-Skum system

Förebygger att fukt 

hamnar i sugmotorn – 

ger en lång livstid och 

låga servicekostnader.

Optimalt grepp 

Tack vare robusta hjul 

som inte lämnar spår 

efter sig.

Ljudreducerings 

knapp

Reducerar varvtalen på 

sugmotorn och ger en 

ännu tystare drift.

(option for CL)

Enkel att 

manövrera 

Som resultat av maskin-

ens kompakta mått och 

design. Enkel att köra 

nära en vägg och sedan 

köra bort från väggen.



Scrubmaster

B30 / CL

Scrubmaster

B45 / CLH

Scrubmaster

B45 CL / 65 CM

Scrubmaster

B45 CLC

Skräddarsydda lösningar  
för höga krav

* Finns även som som sjukhusversion B45 CLH (arbetsbredd 51 cm) 
** B45 CL TB 65 = 66/63 dB(A) / B45 CLH = 64/61 dB(A) / B45 DTC = 64/63 dB(A)

Vi reserverar oss för rättigheten att göra tekniska förbättringar på maskinen som påverkar form, design & färg. Maskinerna på bilderna kan ha               
tillvalsfunktioner.

Teknisk Data B30 B45 B30 CL B45 CL*/ 65 B45 CL WB 

Arbetsbredd, 43 cm 43 / 51 cm 43 cm 43 / 51/ 65 cm 50 cm

Sugfot bredd 76 cm 76 / 86 cm 76 cm 76 / 86 / 95 cm 86 cm

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

Borstar 1 planborste 1 plamborste 1 planborste 1 / 1 / 2 planborste 2 cylinderborstar

Borste diameter 43 cm 43 / 51 cm 43 cm 43 / 51 / 33 cm 10 cm

Borsttryck 28 kg 38 kg 28 kg 38 kg 38 kg

Drift 24 V batteri 24 V batteri 24 V batteri 24 V batteri 24 V batteri

Batterikapacitet 70 Ah 70 eller 105 Ah 70 Ah 105 Ah / 750 DTC 105 Ah

Arbetshastighet, 4 km/tim 4 km/tim 4.5 km/tim 4.5 km/tim 4.5 km/tim

Total förbrukning  1.13 kW 1.13 kW 1.31 kW 1.31 kW 1.31 kW

Volym renvatten-/ 30 / 30 l 42 / 42 l 30 / 30 l 42 /42 l 42 / 42 l

Driftstid (max.) 110 min 155 min 110 min 150 min 150 min

Bredd utan/med 50 / 76 cm 50 / 76 / 56 / 86 cm 50 / 76 cm 50 / 76 / 56 / 86 / 60 / 86 cm

Längd med sugfot 127 cm 127 / 135 cm 127 cm 127/ 135 / 137 cm 124 cm

Höjd över handtag 110 cm 112 cm 110 cm 112 cm 112 cm

Vändradie 1,3 m 1,4 m 1,3 m 1,4/1,6 m 1,4 m

Ljudnivå (vid 64 dB (A) 64 dB (A) 64 / 61 dB (A) 64 / 61 / 66 / 61 ** 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: miljövänlig från 

början!

Att bevara och underhålla 

vår miljö och vårt klimat är 

en självklarhet för oss! 

Redan vid produktion av 

maskiner, ser vi till att ha 

den högsta miljöaspekten.

Vi finns alltid till för er!

Vårt stora lager med 

reservdelar och tillbehör 

möjliggör snabba 

reservdelsleveranser. 

Vi finns där Ni finns!

Vi är rikstäckande både när 

det gäller försäljning och 

service. Allt för att kunna 

leva upp till våra kunders 

önskemål.

Säkerhet framför allt!

Våra maskiner uppfyller 

de högst ställda kraven 

när det gäller säkerhet.

Köp, hyra, leasing, funk-

tionsavtal.

Vi erbjuder alla typer av 

finansiella lösningar. 

Kontakta oss så 

specialanpassar vi efter 

Era önskemål.

Hako marknadsförs & säljs i Skandinavien av

Hako Ground & Garden AB

Skallebackavägen 10

302 41 Halmstad

Tel: 035-10 00 00

www.hako.se


