
Scrubmaster B260 R
Åkbar kombiskurmaskin
Mångsid ig mask in för  stora y tor
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Nya dimensioner av golvrengöring

Idealisk för rengöring av köpcentra, logistikhallar eller pro-

duktionsanläggningar inom bilindustrin: Tillgänglig i två 

olika arbetsbredder, 108 eller 123 cm och utrustad med 

antingen två eller tre borstar. eller en cylinderborste. Med 

260 liters tank är Scrubmaster B260 R det perfakta valet 

när lång driftstid på stora ytor behövs. Ännu fler fördelar: 

Med ett 480 Ah batteri ger maskinen en ytkapacitet på 

upp till 8,600 m2/tim och är utrustad med ett 20-liters 

automatiskt doseringssystem för kem. Olika tillbehör finns 

för att göra maskinen flexibel och mångsidig och tillgodose 

de behov som finns. Utmärkt prestanda i kombination med 

hög effektivitet  tack vare vårt ergonomiska maskinkon-

cept som tilldelats AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) kva-

litetsmärkning för ryggvänligt arbete.

1-knapps operativsystem: alla funktioner

startas med ett tryck på en knapp.

Boost-knappen aktiverar både maximalt 

vattenflöde och borsttryck.

Långsamt läge:  

Maskinens hastighet 

kan reduceras till max.  

3.5 km/tim endast med 

en knapptryckning.
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En maskin, många användningsområden

Varje arbete har sina utmaningar när det gäller rengöring 

av golvytor. Oavsett om det är hög gångtrafik, komplexa 

områden, rengöring då annan verksamhet pågår eller 

hantering av olika produktionsrester – klarar Scrubmaster 

B260 R varje utmaning. Maskinen kan utrustas med fyra 

olika borstenheter för att kunna uppfylla alla krav på ren-

göring. Det stora utbudet av tillbehör gör det även möjligt 

att utöka maskinens funktioner för att göra maskinen 

ännu mer ändamålsenlig. Till exempel sopsugenheten 

som dammfritt sopar upp smutsen i en behållare före 

skurandet av golvet, vilket gör att man slipper försopa 

ytorna innan skurning. Dessutom dammfritt tack vare 

DustStop, vår nya innovativa borste som gör att dammet 

stannar i borsten och sugs upp.

Olika val av borstar för att 

tillgodose alla rengöringsbehov:

Från cylinderborste eller två planborstar till  

tre planborstar för optimal effektfördelning  

och att säkerställa ytvänlig rengöring.

Alltid nåbar

USB uttag för laddning av 

mobiltelefoner är standard.

Allt inom räckhåll

Den stora och klara 4.3-tums 

färgdisplayen informerar föraren 

om maskinens drift, så som t.ex. 

batteristatus eller vattennivå i 

tankarna. 

Service via QR-scanning

QR-koden under ratten ger 

tillgång till all aktuell maskin-

data och andra detaljer – och 

det går även att skicka förfrå-

gan om service direkt därif-

rån. 

Dammfri rengöring

Tillvalsfunktionen med försop-en-

het kan utrustas med Dust Stop – 

vår innovativa borste som gör 

sopsugandet dammfritt. 
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Effektivt arbete på alla nivåer

Oavsett om maskinen används för mellanstora eller stora 

ytor erbjuder den åkbara kombiskurmaskinen Scrubmas-

ter B260 R effektiv och pålitlig rengöring. Även när det 

kommer till lutningar upp till 15% – utan att göra avkall 

på rengöringsresultatet. Det kardanupphängda borsthu-

vudet förbättrar rengöringen på ojämna golv samtidigt 

som den reducerar slitaget på borsten. 

Det finns fler möjligheter för säker rengöring. Som tillval 

går maskinen att utrusta med störtbåge och sidostötfån-

gare samt en BlueSpot lampa för att tillgodose alla sä-

kerhetsaspekter. Detta gör Scrubmaster B260 R idealisk 

för användning i logistikhallar, industrier och andra stora 

ytor. 

Ytterligare säkerhet

Att utrusta maskinen med tillvalet stört-

båge, skyddar föraren mot bl.a. fallande 

föremål, vilket är extra viktigt för t ex lo-

gistikcentra mm. 

Mycket lättmanövrerad 

90-graders vändradie gör att 

maskinen enkel att vända, 

även i trånga utrymmen och 

längs väggar.

Kraftfullt arbete i lutningar

Scrubmaster B260 R rengör i 

lutningar och höjder upp till 

15 % – idealisk för rengöring av 

parkeringsgarage i flera våningar.
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Överlägsen komfort

Utformad för förarens skull: All manövriring är inom räckhåll och gör 

användandet för föraren enkelt  – vilket förkortar utbildningstiden av 

maskinen. Både rengöring och dagligt underhåll kan enkelt utföras av 

föraren.  Komfortstolens säte, armstöd och ryggstöd är justerbart för 

att optimalt passa förarens behov. Sammanfattning: Den här maskinen 

erbjuder en bekväm, ergonomisk och ryggvänlig arbetsplats - vilket har 

bekräftats av AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) kvalitetsmärkning!

Snabbt byte av borstar

Borttagning och fastsättning av 

borstar utförs automatiskt och 

möjliggör snabbt och bekvämt 

byte.

Praktisk lösning 

Sugfoten viks upp manuellt för 

att underlätta dagligt underhåll 

och rengöring av maskinen.

Bekväm arbetsplats

Det ergonomiska sätet, som kan  

nås från båda sidor av maskinen, 

säkerställer en ryggvänlig sittpo-

sition. 

Ökad säkerhet i gångarna

BlueSpot lampan signalerar   

om ett kommande fordon i 

gångarna.

AGR kvalitetsmärkning: Tilldelas för det 
övergripande maskinkonceptet som 
består av en komfortstol och olika 
smarta detaljer som ger trötthetsfritt 
arbete. www.agr-ev.de

Kvalitetsmärket AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.) tilldelas av 

ett oberoende testorgan som består av medicinska och tera-

peutiska experter. AGR: s kvalitetsmärkning är endast produkter 

som släpper stress från ryggraden och stöder det mänskliga 

rörelsessystemet och därmed uppfyller de strikta testkriterierna.
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Scrubmaster B260 R TB1080 2-TB TB1080 3-TB TB1230 WB1080

Arbetsbredd cm 108 108 123 108

Smuts- / renvattentank liter 260/260 260/260 260/260 260/260

Ytkapacitet, teoretisk m²/tim 7,560 7,560 8,600 7,560

Arbetshastighet, upp til l km/tim 7 7 7 7

Spänning Volt 36 36 36 36

Batterikapacitet Ah 420 – 480 420 – 480 420 – 480 420 – 480

Effekt borstmmotor W 2 x 930 3 x 930 3 x 930 2 x 1,360

Effekt sugmotor W 1,280 1,280 1,280 1,280

Antal/ typ av borstar 2 st/plan 3 st/plan 3 st/plan 2 st/cylinderl

Borstar varv/minut rpm 210 210 210 640

Sugfotsbredd cm 126 126 126 126

Bredd utan / med sugfot cm 115/129 115/129 129/129 121/129

Totalvikt, klar att använda kg 1,350 1,365 1,375 1,385

Hako-AquaControl

Hako-AquaControl

garanterar att både

borstarna och vattentill-

förselnautomatiskt

stannar när maskinen

står still. Dessutom ger

systemet noggrann och

hastighetsberoende

dosering av kem.

Automatiskt doseringssystem

Det inbyggda doseringssystemet säkerställer att rätt mängd kem används till mängden vatten. Mängden kan justeras 

genom ett enkelt knapptryck på displayen och förblir alltid konstant. Detta är ett effektivt sätt att förhindra över- eller 

underdosering av kem, även när föraren ökar eller minskar vattentillförseln.

Alltid steget före

Teknisk data

Vi reserverar oss för rättighet-
en att göra tekniska förbättrin-
gar på maskinen som 
påverkar form, design & färg. 
Maskinerna på bilderna kan 
ha tillvalsfunktioner.
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Hako-Fleet-Management

Tillgänglig online: information 

om era maskiners aktuella 

driftsstatus och plats.

Visualisering av service-, 

kostnads- och kontrakts-

uppgifter

view.X

+

Hako’s onlinebaserade fleet management system: All rele-

vant nyckeldata för er maskinpark lagras centralt och kan 

hämtas via din dator eller smartphone när som helst. Detta 

system stöder databaserad, effektiv och säker användning 

av dina maskiner.

Service:

Någon av våra tekniker

är alltid i din närhet för 

att tillhandahålla snabb 

service på plats.

Snabbt på plats vid behov: Vi är rikstäckande med service 

i hela Sverige, vilket säkerställer att ni får service i tid för 

att slippa stillestånd. Våra välutbildade servicetekniker 

garanterar att det nödvändiga underhålls- och service-

arbetet utförs snabbt och effektivt på plats. 

Köp, hyra, leasing, funktionsavtal.

Vi erbjuder alla typer av finansiella lösningar.

Kontakta oss så specialanpassar vi ett alternativ

som passar era önskemål.

Snabbt på plats! 

 
Finansiering
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Renlighet och säkerhet!

Våra maskiner uppfyller

de högsta kraven. 

Hako GmbH  
Head Office
Hamburger Str. 209-239
23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 45 31- 806 0
info@hako.com
www.hako.com

 

Blue Competence is an initiative of  
the VDMA (www.vdma.org). By using  
the trademark “Blue Competence”,  
we commit ourselves to these twelve  
Sustainability Guidelines of the  
Mechanical Engineering Industry:  
www.bluecompetence.net/about

Hako: Miljövänligt från

första 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 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.

Köp, hyra, leasing,

funktionsavtal

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


