Reinigingstechniek · Gebouwreiniging

Scrubmaster B70, B90 en B120
Loop-schrobzuigmachines voor
middelgrote en grote oppervlakken

Vo or de pe r fe cte re inig ing va n midde lg rote e n g rote opp e r vla k ke n

Scrubmaster B70/B90/B120

Krachtig, efficiënt en milieuvriendelijk:
de grote loop-schrobzuigmachines van Hako
Met een oppervlakteprestatie tot 4.200 m2/h

Zoals altijd bij Hako is de maximale efficiëntie

zijn de Scrubmaster B70, B90 en B120 zeer

van het grootste belang. Zoals de „Heavy-

geschikt voor het reinigen van middelgrote en

Duty“ -uitvoering; de borstelkoppen en zuig-

grote oppervlakken in winkelcentra, super-

monden zijn van gegoten aluminium.

markten, openbare instellingen, kantoren maar

Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de

ook in productiehallen en magazijnen.

machines en verlaagt de onderhoudskosten

De voor u perfecte machine kunt u zelf samen-

en stilstand. De geoptimaliseerde ergonomie,

stellen. U heeft de keuze uit drie verschillende

de eenvoudige bediening en de diverse

tanks, vijf verschillende borstelkoppen met

innovaties voor het reduceren van water- en

diverse werkbreedtes, schijf- of walsborstels,

reinigingsmiddel, zijn slechts enkele voordelen

de standaard- of de CL -versie en diverse

die onze machines bieden.

accu‘s en accessoires.
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1) On-board lader

4) Onderhoudsvriendelijk

6) AntiFoam

Optimale grip

Voor het ongecompliceerd

Eenvoudig verwisselen van

Door gebruik van het

Slipvaste tractiebanden

opladen aan ieder 230 V

de borstels zonder gereed-

AntiFoam-systeem komt er

zonder profiel.

stopcontact (uitgezonderd

schap. Door de grote tank-

geen vocht in de zuigmotor,

de DTC versie).

opening is de vuilwatertank

De levensduur van de

Praktische details

eenvoudig schoon te

machine wordt hierdoor

Zoals een handzuigset

2) Platte schrobborstel

maken. Doseerbare vuil-

verlengd.

(optie) en niveau indicator

Met maar 10 cm hoogte

water afvoerslang. Fout-

is deze ideaal voor het

indicatie op het bedienings-

7) Automatisch vul- en

reinigen onder kasten en

paneel, eenvoudig toegang

doseersysteem

stellingen.

tot de batterij.

Bespaart tijd bij het vullen

voor de schoonwatertank.

van de schoonwatertank
3) Maak van hygiëne een

5) Parabolische zuigmond

en reduceert het gebruik

handelsmerk

Ook bij gestructureerde

van reinigingsmiddelen.

Met uw bedrijfslogo of zij-

vloeren kan de machine

panelen in de kleur van uw

optimaal droogzuigen

8) AquaControl

bedrijf, geeft u aan dat uw

door de vernieuwde

Nauwkeurig regelbare en

bedrijf alleen voor perfecte

parabolische zuigmond.

rijsnelheid afhankelijke

reinigingsresultaten staat.

De zuigrubbers zijn aan

waterdosering met memory-

vier zijden te gebruiken en

functie (vanaf de B70 CL)

snel en eenvoudig te ver-

en AquaStop borstels. Dit

wisselen.

spaart water en chemie en
vermindert stilstand en vultijden van de machine.

Hyg ië nisc h sc ho on waa r het é c ht sc hoon moet z i jn

De Scrubmaster B70, B90 en B120

Met AntiBac® en SilenceKit ideaal voor reiniging in ziekenhuizen,
bejaarden- en verpleegtehuizen
Veelzijdig en grondig

Met AntiBac® duidelijk meer voordeel

De Scrubmaster B70 CL en B90 CL zijn

Een ander voordeel van onze B70 CL

overal inzetbaar, vooral als het gaat om

en B90 modellen is de anti-bacteriële

hygiënische reiniging en reiniging volgens

werking van de schoon- en vuilwatertank

het HACCP-concept. Hiertoe behoren

door AntiBac®, een metaalverbinding op

klinieken, bejaarden- en verpleegtehuizen,

basis van zilver dat bacteriën- en schimmels

als ook gaarkeukens en de levensmiddelen-

tot 99,9% vermindert (onderzoek conform

branche.

JIS Z 2801 / ISO 22196).

Fluisterstil door de SilenceKit

Uw voordeel:

De Scrubmasters (vanaf B70 CL) zijn zo

• Verbeterde veiligheid van het personeel

geconstrueerd dat ze geen geluidshinder

door vermindering van blootstelling aan

veroorzaken. Ze zijn zelfs nog stiller dan

bacteriën, schimmels en onaangename

andere reinigingsmachines, daarom zijn

geuren.

ze ook inzetbaar in klinieken.

• Hygiëne voorschriften kunnen met

Met de SilenceKit kan het toch al geringe

dezelfde reiniging eenvoudig worden

geluidsniveau van maar 63 dB(A)* nog

opgevolgd.

verder gereduceerd worden.

• Betere milieubescherming en kostenverlaging door minder gebruik van

* Geluidsniveau gemeten bij het oor van de operator.

reinigingsmiddelen.
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1) Geïntegreerde veeg-

3) SilenceKit

5) Optimale ergonomie

functie

De SilenceKit reduceert

De bedieningshendel is in

Het vuil wordt voor het

indien nodig de draaitoeren

hoogte verstelbaar (vanaf

schrobben opgevangen in

van de zuigmotor en maakt

B70 CL).

de gemakkelijk te legen

de toch al geluidsarme

U heeft perfect zicht op het

vuilcontainer van de wals-

machine nog stiller (vanaf

te reinigen oppervlak, de

borstelmachine (B70 /

de B70 CL).

duwbeugel is voorzien van

B90 CL).

schuimrubber.
4) Scrubmaster-toets

2) Accessoires

Met de groene „Scrub-

De Scrubmasters kunnen

master-toets“ kunnen alle

optioneel uitgerust worden

functies met slechts één

met een mophouder en

druk op de knop worden

materiaalnetje.

gestart (Scrubmaster
B90 CL).

Innovaties voor maximale hygiëne

Maak van onze technologische voorsprong uw voordeel:
Baanbrekende Hako innovaties zoals de Hako-AntiBac® en Hako-DaytimeCleaning verhogen
de hygiëne en besparen op reinigingsmiddel, tijdrovend dubbel werk en dure arbeidskosten.
Hierdoor heeft u lagere operationele kosten en een verbeterde efficiëntie.
Hako-AntiBac ®

Hako-AquaForce ®

De anti-bacteriële coating Hako-AntiBac®

Hako-AquaForce® is een systeem voor

zorgt voor een duidelijke verbetering van

reiniging zonder reinigingsmiddelen. Het

de hygiëne in de tank en op de gereinigde

verwijdert mineralen uit leidingwater. Dit

oppervlakken, voor lagere kosten en

ge-demineraliseerde water krijgt het vuil beter

vermindering van het verbruik van reinigings-

los en vermindert her-bevuiling. Hierdoor

middelen. Standaard voor de Scrubmaster

heeft u lagere operationele kosten en

B70 CL en B90 CL.

milieuvriendelijke reiniging.

Hako-DaytimeCleaning

Hako-Chemical on Demand

Hako-DaytimeCleaning verkort de oplaad-

Bij Hako-Chemical on Demand worden

procedure en verlengt de looptijd van de

reinigingsmiddelen alleen gebruikt wanneer

machine. De Scrubmaster B70 CL DTC kan

het echt nodig is. Bij een lage vervuiling

ondanks lagere capaciteit duidelijk langer

wordt dan kosten- en milieubesparend

werken dankzij het snel opladen van de

gereinigd.

batterijen en de nieuwe oplaadtechniek.

Rationele oplossingen voor
rationele beslissers

Scrubmaster B70 CL

Technische data
Scrubmaster

Scrubmaster B90  CL schijf

b70 cL /
CL DTC

b70

Scrubmaster B90 CL wals

B70 CL wals

b90 cl  schijf

Scrubmaster B120

B90 CL wals

b120

Schrobbreedte

65 cm

65 / 75 / 85 cm

60 cm

65 / 75 / 85 cm

60 / 70 cm

85 cm

Zuigbreedte

95 cm

95 / 110 / 110 cm

95 cm

95 / 110 / 110 cm

95 / 110 cm

110 cm

Theoretisch
rendement

3.200 m 2

3.200 / 3.700 /
4.200 m 2

3.000 m 2

3.200 / 3.700 /
4.200 m 2

3.000 / 3.500 m2

4.200 m 2

Nominale spanning

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

Aantal borstels

2 schijf

2 schijf

2 wals

2 schijf

2 wals

2 schijf

Werksnelheid

5 km/h

5 km/h

5 km/h

5 km/h

5 km/h

5 km/h

Inhoud schoon-/
vuiwatertank

72 / 74 l

72 / 74 l

72 / 74 l

85 / 85 l

85/85 l

110 / 115 l

Breedte zonder/met
zuigmond

59 / 95 cm

59 / 110 / 110 cm

59 / 95 cm

59 / 110 / 110 cm

59/95/110 cm

70 / 110 cm

Gewicht zonder
batterijen

175 kg

190 / 193 / 195 kg

182 kg

213 kg

213 kg

246 kg

Gewicht nat met
batterijen

325 kg

338 - 393 kg

380 kg

415 - 480 kg

415 - 480 kg

510 kg

Totale vermogen

2,26 kW

2,28 kW

2,28 kW

2,3 / 2,3 / 2,6 kW

2,3/2,6 kW

2,8 kW

Wijzigingen in vorm, kleur en uitvoering voorbehouden met het oog op verdere technische ontwikkeling.
Afbeeldingen kunnen iets afwijken.

Hako: vanaf het begin

Overal en dicht bij u

Kopen, huren, lease

Wij staan altijd voor u

milieuvriendelijk

in de buurt

Wij bieden u diverse

klaar

Wij willen onze aarde

Ons uitgebreide netwerk

individuele en aantrekkelijke

De 24-uurs servicedienst

schoon houden, daarom

voor verkoop, service en

financieringsmogelijkheden.

van Hako garandeert

wordt ons handelen

onderhoud staat voor u

bepaald door bescherming

klaar in heel Europa.

van het milieu en klimaat.

snelle beschikbaarheid
Reinigingsmiddelen

van onderdelen.

Dit is door onafhankelijke

Schoon en veilig

ontwikkelde reinigings-

instituten bevestigd.

Onze machines voldoen

middelen voor elk type vloer

Meer informatie over onze

aan strenge kwaliteitseisen,

en vervuiling. Zeer effectief

toewijding aan het milieu

„Kwaliteit geproduceerd

en veilig voor gebruik in uw

vindt u op www.hako.nl

door Hako“.

Hako machine. Informeer

Din EN iso 9001

bij uw Hako adviseur.

Din EN iso 14001

Hako B.V.
Industrieweg 7
6673 DE ANDELST
Telefoon: +31(0)488-473333
E-mail: info@hako.nl
Internet: www.hako.nl
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Hako heeft ook speciaal

