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Scrubmaster B75 R
Kompakt åkbar skurmaskin

För en bekväm rengör ing av trånga utr ymmen

NYHET!

Nu t il lgänglig i  t vå 

o l ika arbe tsbr edder!

55 och 65 cm
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Kostnadseffektivitet möter ergonomi
Ef fek t iv  och användarvänl ig

Den nya Scrubmaster B75 R kommer 

åt ytor som tidigare endast kunde 

rengöras med hjälp av en 

gåbakom-skurmaskin. De kompakta 

dimensionerna och den överlägsna 

manövreringsförmågan är bara två 

av skurmaskinens många fördelar. 

Maskinen erbjuder dessutom över-

lägsen förarkomfort. 

Den ergonomiska ryggvänliga 

designen på sätet, vilket ökar både 

komfort och produktivitet, är lika 

övertygande som det breda utbud av 

praktiska detaljer för att underlätta för 

föraren och även rengöring och 

underhåll av maskinen. Med en trans-

porthastighet på upp till 6 km/tim, 

som kan kontrolleras och reduceras 

med hjälp av ett knapptryck, och den 

långa driftstiden, rengör Scrubmaster 

B75 R stora ytor på ett snabbt och 

effektivt sätt.

En liten maskin full av stora fördelar

Ergonomisk & bekväm

Förarplatsen har designats  

för en ergonomisk 

arbetsställning, ökad 

komfort och effektivitet 

på samma gång.
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Kan användas överallt

Tack vare den inbyggda laddaren och 180 Ah batteri kan Scrubmaster B75 R laddas när 

som helst vid ett eluttag. En integrerad arbetsbelysning** möjliggör rengöring även i 

svagt upplysta rum. Det ergonomiska sätet gör arbetet mindre påfrestande och föraren 

har alltid perfekt överblick över området.

Allt i sikte, allt under kontroll

Att använda Scrubmaster B75 R är väldigt enkelt: Den tydliga kontrollpanelen är 

självförklarande. Den bakgrundsbelysta displayen är lätt att läsa och håller föraren 

informerad om maskinens aktuella driftsstatus.

** Tillval

Nyckel/tändningslås

Arbetsbelysning

Varningslampa körning framåt

Tuta

Kemdosering

Upplyst display

Sugfot/handsugutrustning

Borstdrift

Den gröna “Hako-knappen“

Hastighet

Framåt/bakåt byte av färdriktning
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Arbeta i bekväm ställning – även i trånga utrymmen

Scrubmaster B75 R  körs bekvämt, är 

enkel att manövrera och ger föraren en 

optimal arbetsposition med en perfekt vy  

över arbetsytorna. Maskinen är mycket 

effektiv när det kommer till rengöring av 

breda gångar.

I smala gångar är maskinens speciella  

konstruktion särskilt effektiv.

För både breda och smala gångar
Mycket lät t  at t  manövrera med minimal t  utr ymmesbehov
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Slimmad design och smart teknik

Den korta sugfoten** gör det möjligt att rengöra i trånga utrymmen 

med mindre än 80 cm bredd – till exempel i utrymmen mellan kassor. 

För rengöring av ännu mindre utrymmen kan sugskrapan enkelt 

demonteras och hängas på skraphållaren.

Kommer åt alla ytor

Kvarvarande vatten på golvet, t.ex. efter avfrostning av frysar i svåråt-

komliga utrymmen, kan enkelt sugas upp genom att använda det 

handhållna sugmunstycket**. 

Perfekt resultat – även i svåråtkomliga 

utrymmen

Designen med  “vändbar bakdel” tillsammans 

med den mycket rörliga sugfoten gör det möjligt 

att göra u-svängar i gångar mindre än 180 cm.

Idealisk för rengöring mellan
kassor och dyl.

Bredd 76 cm

** Tillval
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Maskinen med alla möjligheter!
Smar t  och prak t isk

1) Automatisk 

påfyllning**

Tidsbesparing: Samtidigt 

som maskinen fylls på 

automatiskt, kan föraren 

använda tiden till dagligt 

underhåll eller andra 

sysslor. 

2) Borstdemontering

Två borstar med ett tryck: 

Båda borstarna kan enkelt 

bytas ut i ett och samma 

arbetsmoment antingen 

elektroniskt (55 cm) eller 

mekaniskt (65 cm).

3) Diagnos

Snabbt och enkelt: Enkel 

åtkomst till diagnostiken gör 

att underhåll och justeringar  

snabbt kan göras.

4) Verktygshållare**

Alltid redo att användas: 

Verktygshållaren kan 

förvara både handsug-

utrustningen och sugfoten 

på ett säkert sätt för enkel 

åtkomst vid behov.

5) Rengöring av tank

Enkel att rengöra:

Utformningen av smuts-

vattentanken med slät yta 

på insidan gör rengöringen 

och borttagningen av 

smuts och rester enkel.

6)  Underhåll och 

rengöring av renvatten-

tank

Rengöring: Enkelt att 

komma åt renvattentanken 

för att kunna rengöra och 

skölja ur.

** Tillval
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Teknisk data Scrubmaster B75 R 55 cm 65 cm

Arbetsbredd 55 cm 65 cm

Sugfotsbredd 76 cm 76**/86 cm

Ytkapacitet, teoretisk 3.000 m2 3.500 m2

Arbetshastighet, upp til l 5,5 km/h 5,5 km/h

Transporthastighet, upp til l 6 km/h 6 km/h

Spänning 24 V 24 V

Effekt drivmotor 480 W 480 W

Effekt sugmotor 530 W 530 W

Effekt borstmotor 1 x 720 W 2 x 720 W

Antal/typ av borstar 1 x disc 2 x disc

Borstar varv/min 180 varv/min 180 varv/min

Ren/smutsvattentank volym 75 l 75 l

Bredd utan/med sugfot 76  cm 76 / 86 cm

Vikt, redo för användning 389 kg 435 kg

Alltid lite bättre
Ekonomisk och mi l jövänl ig

Vi arbetar alltid hårt för att göra våra produkter ännu bättre. För att göra arbetet enklare 

för Er. För att reducera era driftskostnader. För att skydda miljön. Det är därför vi har 

utrustat Scrubmaster B75 R med innovativa funktioner – antingen som standard eller 

som tillval – för att försäkra att maskinen gör just det.

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

** Tillval



Hako marknadsförs & säljs i Skandinavien av

  Hako Ground & Garden AB

  Skallebackavägen 10

  302 41 Halmstad

  Tel: 035-10 00 00

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

funktionsavtal.

Vi erbjuder alla typer av

finansiella lösningar.

Kontakta oss så special-

anpassar vi efter Era

önskemål.


