
Scrubmaster B310 R og B310 R CL

Kraftig, lett å manøvrere og effektiv  

Batter idrevne, kombirengjør ingsmaskiner med og uten f ront fe ier  
for  rengjør ing av store f later.



For et  per fek t  fe ie-  og vaskeresul tat

Scrubmaster B 310 R

Når det forventes perfekte resultater, 

trenger du effektive maskiner

Alltid topp ytelse 

Med Hako`s tyskproduserte utstyr er du 

alltid godt forberedt for arbeidet som skal 

gjøres. Velg den Scrubmaster B310 R-

modellen som egner seg best for formålet. 

Vi har to modeller med diskbørster, én 

modell med sylinderbørster og to kombi-

nasjonsmodeller med diskbørster og 

frontfei/sugeutstyr som valgmuligheter. 

Felles for alle maskintypene er at de har 

en stor 310-liters vanntank som sørger for 

lang driftstid uten behov for å fylle på 

vann. Den utsvingbare sidevaskenheten 

(ekstrautstyr for RD 1020) gjør at du kan 

rengjøre inntil kanter. Den øker arbeids-

bredden og dermed driftstiden. Maskinene 

har en arealkapasitet på opptil 9200 m2 

per time (teoretisk)!

Full komfort på alle måter 

Det ergonomiske førersetet har komforta-

bel fjæring og kan justeres og tilpasses 

føreren. Setet er plassert midt på maski-

nen slik at føreren har perfekt sikt til 

arbeidsområdet og enkel tilgang til 

førerpanelet. Alt betjenes fra førerpanelet, 

der også den grønne ”Hako-knappen” er 

plassert. Med denne knappen starter og 

stopper du alle arbeidsoperasjoner med 

ett enkelt trykk. Maskinen kan program-

meres for ulike behov, for eksempel slik at 

børster og vannutslipp stopper når 

maskinen stopper.
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Scrubmaster 

B310 R TB 1020/1230

Scrubmaster 

B310 R WB 960

(med ekstrautstyr)

Scrubmaster 

B310 R CL TB 1020/1230

(med ekstrautstyr)

Kortere nedetid, reduserte drifts- og vedlikeholdskostna-

der og raskere service – det er Hako. Den robuste 

maskinkonstruksjonen som omfatter en stålramme som 

hindrer skader og dermed unødige nedetid, sikrer lang 

levetid. Med Hako AquaStop sparer diskbørstene opptil 

50 % vann og kjemikalier. Doseringsenheten kan slås på 

separat og bidra til å redusere kostnadene ytterligere. 

Kjemikalietilførselen slås av og på separat, og du kan 

velge å bruke kjemikalier bare når gjenstridig skitt må 

fjernes. Når det kreves vedlikehold og service, ligger de 

viktigste delene lett tilgjengelig, og det går raskt og enkelt 

å stille diagnose. Bytte av børster, både disk- og sylinder-

børster, skjer helt uten verktøy, noe som reduserer 

kostbar nedetid. Stor åpning gjør det enkelt å rengjøre 

rentvannstanken.

Scrubmaster  
modell

For 
intensiv 
vask

For perfekt 
oppsuging

Diskbørs-
ter med 
AquaStop

Sylinder-
børster for 
struktur-
underlag

Frontfei/
sugeutstyr

Batterika-
pasitet

Kraftig 
motor

Automatisk 
vannpåfyl-
lingssystem

Gjen-
vinning av 
skitten-
vann

B310 R 
WB 960 • •  • 480 Ah

B310 R  
TB 1020 • • • 480 Ah

B310 R 
TB 1230 • • • 480 Ah

B310 R CL 
TB 1020 • • • ¡ 640 Ah •* • ¡

B310 R CL 
TB 1230 • • • ¡ 640 Ah • •

Hakos kvalitet lønner seg på flere måter!

¡ Ekstrautstyr l Standard * Gir en klareevne på opptil 20% stigning     
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Diskbørster  e l le r  sy l inderbørster  – va lget  er  d i t t!

Scrubmaster B 310 R

Smarte løsninger for perfekt resultat

Scrubmaster B310 R er tilgjengelig med diskbørster og en arbeidsbredde på 102 eller 

123 cm, samt med sylinderbørster med en arbeidsbredde på 96 cm. Takket være de 

tekniske detaljene får du et perfekt rengjøringsresultat og virkelig rene flater. Sylinder-

børstemodellen feier opp grov og fin smuss og vasker i samme arbeidsoperasjon. 

Sidebørstene feier opp skitt fra sidene og etterlater et rent spor for sugefoten. 

To arbeidsoperasjoner utføres samtidig, uten at maskinen trenger å være større. 

Takket være forhjulsdrift og effektiv styring kan maskinen rotere rundt sin egen akse 

og brukes på trange steder også.

1) To sidebørster feier 

opp smuss i full bredde 

foran sugefoten

(sylinderbørste-

modellen).

 

2) Bytt sylinderbørsten 

helt uten verktøy.

3) Stor tankåpning 

forenkler rengjøringen.

4) Sidevaskutstyr for 

optimal rengjøring inntil 

kanter (ekstrautstyr for 

TB 102 cm)

5) Hako Aqua-Control-

system sparer vann og 

kjemikalier.

6) Praktisk spray- og 

sugeutstyr (ekstra-

utstyr) 
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Scrubmaster 

B310 R TB 1020/1230 

Scrubmaster 

B310 R WB 960

(med ekstrautstyr)
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Hako er det rette valget

Enten du velger en modell med diskbørster eller sylinder-

børster, om du monterer en frontfeier eller sugeutstyr, så 

er Hako alltid det rette valget – av flere grunner. 

For eksempel blir det lett å utføre arbeidet, og ren-

gjøringsresultatet blir perfekt. Vi har en stor 

serviceorganisasjon som er til for å gi deg råd og hjelp 

– om alt fra økonomisk renhold til redusert nedetid og 

lavere servicekostnader. Og selvsagt teller det faktum at 

maskinen er et kvalitetsprodukt som har lang levetid, og 

som gir deg gode resultater i mange år fremover.

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

Tekniske data  
Scrubmaster

B310 R TB 1020 B 310 TB 1230 B310 R WB 960 B310 R CL TB 1020 B310 R CL TB 1230

Arbeidsbredde 102 cm 123 cm 96 cm 102 cm 123 cm

Sugefotbredde 126 cm 126 cm 126 cm 126 cm 126 cm

Strømforbruk, 
hydraulisk motor

1,400 W 1,400 W 1,400 W 2,000 W 2,000 W

Største klatreevne 15 % 15 % 15 % 20 % 15 %

Kjørehastighet 8 km/h 8 km/h 8 km/h 8 km/h 8 km/h

Arbeidshastighet 7.5 km/h 7.5 km/h 7.5 km/h 7 km/h 7 km/h

Strømforbruk, 
sugemotor

1,270 W 1,270 W 1,270 W 1,270 W 1,270 W

Antall børster 2 stk 3 stk 2 stk 2 stk 3 stk

Børstediameter 53 cm 43 cm 13,3 cm 53 cm 43 cm

Børstehastighet 220 varv/min 220 varv/min 900 varv/min 210 varv/min 210 varv/min

Strømforbruk, 
børstemotor

2 x 710 W 3 x 710 W 2 x 850 W 2 x 700 W 3 x 710 W

Arealkapasitet,
teoretisk

7,600 m2 9,250 m2 7,200 m2 7,000 m2 8,600 m2

Fleksibel vanntank, 
volum

310 liter 310 liter 310 liter 310 liter 310 liter

Nominell spenning 36 Volt 36 Volt 36 Volt 36 Volt 36 Volt

Totalt strømforbruk 4.09 kW 4.80 kW 4.37 kW 5.9 kW 7.6 kW

Bredde med sugefot 126 cm 133 cm 126 cm 126 cm 133 cm

Lengde med sugefot 215 cm 215 cm 215 cm 215 cm 215 cm

Høyde uten/med 
beskyttelsesbøyle

140/200 cm 140/200 cm 140/200 cm 140/200 cm 140/200 cm

Vekt, tom uten 
batteri

710 kg 770 kg 713 kg 707 kg 935 kg

Vekt, med full tank 
og batteri

1,445 kg 1,624 kg 1,567 kg 1,787 kg 1,944 kg
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Scrubmaster 

B310 R CL TB 1020

(med ekstrautstyr)

Scrubmaster 

B310 R CL TB 1230

(med ekstrautstyr)

Vår k raf t igste bat ter idrevne fe ie- og gulvvaskmask in

Scrubmaster B 310 R CL

Scrubmaster B310 R CL, en kombinert 

feie- og gulvvaskmaskin, sparer verdifull 

tid ved at den utfører tre arbeidsoperasjo-

ner samtidig. I det første trinnet feier den 

138 cm brede forfeiingsenheten opp rusk 

og smuss i en oppsamler ved hjelp av to 

sidebørster med separat drift og en 

hovedsylinderbørste som feier og suger. 

Oppsamleren er enkel å tømme etter 

avsluttet arbeid. I trinn to vasker de 

roterende diskbørstene løs selv den mest 

gjenstridige skitten. Du kan bruke kjemika-

liedoseringssystemet (ekstrautstyr) for å 

lage riktig kjemikalieblanding, og slå av 

kjemikalietilførselen igjen for å fortsette 

rengjøringen av normalt skitne gulv uten 

kjemikalier. Dette ekstrautstyret bidrar til 

økt driftstid, og den automatiske tank-

påfyllingen sparer tid ved påfylling av vann. 

I det tredje og siste trinnet suger den 

bueformede sugefoten opp vannet fra 

gulvet og etterlater dette tørt og klart til 

bruk igjen. Den sterke drivmotoren på 

2000 W og batterier på 640 Ah sørger for 

at Scrubmaster B310 R CL har lang 

batterikapasitet og driftstid, og at den 

takler stigninger på opptil 20 % – en stor 

fordel ved rengjøring av for eksempel 

parkeringsgarasjer. Maskinen kan utstyres 

med beskyttelsesbøyler, slik at maskinen 

og sidebørstene er beskyttet mot skader 

og unødvendig nedetid. Be gjerne om en 

demonstrasjon – vi viser med glede frem 

produktene våre.

Støvfri feiing, våtvasking og vannoppsuging i én 

arbeidsoperasjon
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1) Ergonomisk løsning

som gir deg tilgang til fører-

plassen fra begge sider og 

enkel tilgang til alle kontroller, 

slik at det lett å manøvrere 

maskinen. Kjemikaliedose-

ringen styres fra førersetet.

2) Oppsamleren 

tømmes enkelt i én arbeids-

operasjon

3) Perfekt forfeiing 

ved hjelp av to sidebørster, 

sylinderbørste og effektiv 

støvfilter*.

4) Reduserte service- og 

vedlikeholdskostnader

takket være enkel tilgang til 

de vanligste og viktigste 

delene.

5) Rengjør inntil kanter  

med sidevaskenheten 

(for B310 R TB 1020). 

Det sparer deg for tid-

krevende manuelt arbeid.

6) Kraftig 640 Ah-batteri 

gir kraft og ekstra lang 

driftstid uten avbrudd.
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Din En iSO 9001

Din En iSO 14001

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

Hako: miljøvennlig hele 

veien!

Det er en selvfølge for oss 

å ta vare på miljøet.

Vi stiller høye krav til 

miljøvennlighet allerede 

under produksjonen av 

maskinene.

Hurtig service!

Fra vårt store lager leverer 

vi raskt reservedeler og 

tilbehør.

Vi er til stede i nærheten 

av deg!

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 – spesial-

avtaler

Vi tilbyr en rekke finans-

ieringsløsninger.

Kontakt oss, så skredder-

syr vi et tilbud.

Hako markedsføres og selges i Skandinavia av

Hako Ground & Garden AS

Verkseier Furulunds vei 13

0668 Oslo

Tlf: +47 22907760

www.hako.no


