
Scrubmaster B25
Högre rengöringskvalitet för 
de minsta golvytorna!
Gå bakom skurmask in för  rengör ing av mindre y tor

Kombiskurmaskin
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Scrubmaster B25 TB 430

Arbetsbredd 43 cm

Bredd gummiskrapa 60 cm

Teoretisk arbetsyta 1,700 m²/h

Hastighet 4 km/h

Rengöring Rondell

Vattentank 25 l

Volt 24 V

Total ef fekt 0.77 kW

Batterikapacitet 45 Ah GiV
41 Ah Li-Ion

Längd med rondell 98-120 cm

Bredd med/utan rondell 52/61 cm

Total höjd 84-110 cm

Vikt med batteri (GiV/Li-Ion) 93/75 kg

Tillval: Praktiskt med förvaringslåda för 

rengöringsverktyg eller andra  

redskap samt den valfria mopphållaren 

med mopp.

Hygieniskt med Hako-AntiBac® och 

Hako-Aqua-Control som förser tanken 

med antibakteriella egenskaper.

®

Den nya Scrubmaster B25 kombinerar hög prestanda 

med användarvänlighet i en kompakt design. Med en 

arbetsbredd på 43 cm kan golven rengöras snabbt, 

effektivt och grundligt med en rondell eller borste. 

Många genomtänkta detaljer stöder användaren i det 

dagliga arbetet. Till exempel det ergonomiskt for-

made, steglöst höj- och sänkbara handtaget för rygg-

vänligt arbete, den goda åtkomligheten till alla 

komponenter som underlättar det dagliga underhållet 

eller skyddet av påfyllningshalsen för lösningstanken, 

som fungerar som doseringshjälp för rengöringskemi-

kalier.

Grunden för renlighet

Alltid snabbt till hands: Tack vare det 

hopfällbara handtaget kan Scrubmaster 

B25 fällas ihop till en kompakt form för 

transport i bagageutrymmet. 

Lätt att använda: Den överskådliga kontroll-

panelen med intuitiva funktioner är särskilt  

användarvänlig.

Fullt flexibel för små ytor

Den nya Scrubmaster B25 med PowerFlow-

systemet är lätt att manövrera med liten an-

strängning. Det justerbara handtaget gör det 

lätt att köra nära vägglister och kanter och  

gör det möjligt att rengöra under t.ex. bord. 

Mer fördelar:
• Maskinen är utrustad med elektronisk borstdemontering

• Kraftbesparande och enkel med Powerflow-drivningen

• Kan användas med ecomode läge i bullerkänsliga områden

• Kan utrustas antibakteriella tankbeläggningen  

Hako-AntiBac® för ökade hygienkrav

• Säkerhetssystem som förhindrar oönskat vattenintrång i sugturbinen

• Enkel påfyllning av vatten framtill på maskinen
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En modern maskin för miljön

Vi integrerar vårt företagsansvar i utvecklingen av till och med de 
minsta maskinerna i vårt breda sortiment, inklusive den nya skur-
maskinen Scrubmaster B25 - med innovationer som sätter nya 
standarder:

• Med Eco-läge: för låg smutsnivå kan maskinen drivas effektivt 
och miljövänligt med upp till 30 % mindre ström. Detta mini- 
merar även höga bullernivåer.

• Med Hako-AquaControl: Scrubmaster B25 sparar upp till 50 % 
vatten under drift. 

• Med Hako-AntiBac® (tillval): Utrustad med vår antibakteriella 
tankfunktion uppfyller maskinen de högsta kraven på hygien 
samtidigt som den minskar utvecklingen av obehagliga lukter.  

• När vi utvecklar våra maskiner tänker vi från början till slut - från 
produktion med miljövänliga, koldioxidbesparande processer i 
moderna anläggningar till ekonomisk, miljövänlig användning, 
återvinning.


