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Scrubmaster B75 R
Compacte zit schrob-zuigmachine

Voor de comfor tabe le re in ig ing van krappe ru imtes

Nieuw!



Economische efficiëntie ontmoet ergonomie
Ef f ic iënt  en gebru iksvr iende l i jk

De nieuwe Scrubmaster B75 R 

kan plaatsen bereiken die voorheen 

alleen gereinigd konden worden 

met een achterloopmachine. De 

compacte afmetingen en extreme 

wendbaarheid zijn slechts twee van 

de velen voordelen van deze 

zit schrob-zuigmachine. Bovendien 

biedt de machine een superieur 

bedieningscomfort: het ergonomische, 

rugvriendelijke design van de stoel, 

wat zowel het comfort en de 

productiviteit verhoogd, is net zo 

overtuigend als het uitgebreide

display met haar praktische 

details die zowel de werking, als het 

schoonmaken en onderhouden van 

de machine vergemakkelijken. De 

transportsnelheid van maximaal 

6 km/h, is makkelijk aan te passen 

door één druk op de knop. Dankzij 

de ruime werktijd van de 

Scrubmaster B75 R reinigt u grote 

oppervlakten snel en op een 

efficiënte manier.

Een kleine machine vol grote voordelen

Ergonomisch & comfortabel

De werkplek is ontworpen

om ergonomisch correct te 

zitten en voor het verhogen van 

comfort en efficiëntie 

tegelijkertijd.
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Kan overal gebruikt worden

Dankzij de ingebouwde on-board hoogfrequent lader, kan de 180 Ah batterij van de 

Scrubmaster B75 R aan elk stopcontact geladen worden. Een geïntegreerde werklamp 

maakt het werken in slecht verlichte ruimtes mogelijk. De ergonomische stoel maakt het 

werken onvermoeid en de bestuurder heeft altijd perfect zicht op het werkveld. 

Alles in één oogopslag, alles onder controle

Het bedienen van de Scrubmaster B75 R is zeer gemakkelijk: De overzichtelijke 

bedieningselementen zijn intuïtief en vanzelfsprekend. Het verlichte display is gemakkelijk 

te lezen, zo blijft de bestuurder ook te allen tijde op de hoogte van de huidige status van 

de machine.

Contactslot

Werklamp

Waarschuwingslicht en akoestisch 
geluid vooruit rijden

Claxon

On board doseersysteem reinigingsmiddel

Verlicht display

Zuigmond/handzuigset zuigfunctie

Schrob functie

Hakomatic knop

Snelheidscontrole

Vooruit/achteruit rijrichtings-
omschakelaar



Comfortabel zittend werken, ook in krappe ruimtes

De Scrubmaster B75 R is eenvoudig te 

bedienen, makkelijk te rijden en biedt de 

bestuurder een optimale zit positie met 

een perfect zicht op de te reinigen 

oppervlakte. De machine is zeer efficiënt 

als het gaat om het reinigen van brede 

en smalle gangen.

Voor zowel brede en smalle gangpaden
Uiterst  wendbaar met minimaal  benodigde ru imte



Slank design en slimme technologie

De smalle zuigmond maakt reinigen in een krappe omgeving met 

minder dan 80 cm breedte mogelijk,  bijvoorbeeld bij kassa gebieden. 

Om nog smallere doorgangen te passeren, kan de zuigmond met 

een kleine moeite gedemonteerd worden en achter op de machine 

opgeborgen worden in de zuigmond houder. 

Toegang tot alle gebieden

Restwater dat achterblijft op de vloer, bijvoorbeeld na het ontdooien 

van een koeling of diepvriezer welke op moeilijk bereikbare plaatsen 

staan, kan gemakkelijk opgezogen worden met behulp van de 

handzuigset. De geïntegreerde toolhouder zorgt voor het veilig

opbergen van de handzuigset tijdens het rijden en is snel klaar voor 

gebruik.

Perfecte netheid, ook in smalle gangpaden

Het intelligente ontwerp maat het mogelijk om 

een u-bocht in gangpaden smaller dan 

180 cm te maken.

Ideaal voor kassa gebieden

Maximale breedte 76 cm
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Wij hebben aan alles gedacht!

Fleet-Management

Transparantie: Specifieke gegevens zoals werktijden en 

de huidige locatie van een machine kan door toegang op 

afstand te allen tijde worden opgeroepen.

Sl im en prak t isch

1) Automatisch vullen

Tijdsbeparing: terwijl de 

machine automatisch 

wordt gevuld, kan de

gebruiker die tijd gebruiken 

om dagelijks onderhoud uit 

te voeren of andere taken. 

2) Borstel verwisselen

Twee in één klap: beide 

borstels kunnen snel en 

eenvoudig vervangen 

worden in één enkele 

handeling.

3) Diagnose

Snel en eenvoudig: 

dankzij de diagonistische 

interface kost het weinig 

moeite om een onderhouds-

beurt uit te lezen. 

4) Toolhouder

Altijd klaar voor gebruik: 

de toolhouder maakt het 

mogelijk om zowel de 

handzuigset als zuigmond 

veilig en gemakkelijk op te 

bergen en bij de hand te 

hebben wanneer nodig.

5) Reinigen tank

Gemakkelijk te reinigen:

het ontwerp van de 

vuilwatertank met gladde 

binnenwand zorgt voor 

gemakkelijk reinigen en het 

verwijderen van residuen 

en grofvuil. 

6) Spoelopening 

schoonwatertank

Reinigen: directe toegang 

tot de schoonwatertank, 

maakt het reinigen/spoelen 

eenvoudig. 



Technische data 
Scrubmaster

B75 R

Werkbreedte 65 cm

Zuigbreedte 76/86 cm

Theoretische       
oppervlakte
prestatie

3.500 m2

Werksnelheid tot 5,5 km/h

Transportsnelheid 
tot

6 km/h

Nominale spanning 24 V

Vermogen rijmotor 530 W

Vermogen zuig-
motor

550 W

Vermogen borstel-
motor

2 x 720 W

Aantal/type borstels 2 x schijf

Borsteltoerental 180 rpm

Schoon/
vuilwatertank

75 l

Breedte zonder/  
met zuigmond

76 / 86 cm

Altijd net dat beetje beter!
Economisch en mi l ieuvr iende l i jk

Wij zijn constant bezig om onze producten net dat beetje beter te maken. Om het werk 

gemakkelijker voor u te maken, om uw bedrijfskosten te verlagen en om het milieu te 

beschermen. Daarom hebben we de Scrubmaster B75 R uitgerust met innovatieve 

functies, standaard of als optie verkrijgbaar, om te garanderen dat de machine precies  

doet wat die moet doen.

Hako-AquaForce®

Hako-AquaForce® is een systeem voor reinigen zonder reinigingsmiddelen. Het 

verwijdert mineralen uit leidingwater. Dit gedemineraliseerde water krijgt het vuil beter los 

en vermindert herbevuiling. Hierdoor heeft u lagere operationele kosten en 

milieuvriendelijke reiniging.

Hako-Chemical on Demand 

Bij Hako Chemical On Demand worden reinigingsmiddelen alleen gebruikt wanneer het 

echt nodig is. Bij een lage vervuiling wordt dan kosten- en milieubesparend gereinigd.

Hako-AquaControl 

Hako-AquaControl zorgt ervoor dat borstels 

en watertoevoer, bij stilstand van de machine, 

automatisch gestopt worden. Tevens wordt het 

reinigingsmiddel iedere keer exact en 

afhankelijk van de rijsnelheid gedoseerd. 

Hako-LowNoise

Met Hako-LowNoise wordt het geluid

geen belasting voor u of uw omstanders. 

De speciale isolatie reduceert geluidsemissie. 

Wijzigingen in vorm, kleur en uitvoering 
voorbehouden met het oog op verdere technische 
ontwikkelingen. Afbeeldingen kunnen iets afwijken.
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Hako B.V.  
Industrieweg 7
6673 DE  ANDELST
Telefoon: +31(0)488-473333
E-mail: info@hako.nl
Internet: www.hako.nl

 

Hako: vanaf het begin 

milieuvriendelijke

Wij willen onze aarde 

schoon houden, daarom 

wordt ons handelen 

bepaald door bescherming 

van het milieu en klimaat.

Dit is door onafhankelijke 

instituten bevestigd.

Meer informatie over onze

toewijding aan het milieu

vindt u op www.hako.nl. 

Wij staan altijd klaar 

voor u

De 24-uurs servicedient 

van Hako garandeert snelle 

beschikbaarheid van 

onderdelen.

Overal en dicht bij u in 

de buurt

Ons uitgebreide netwerk 

voor verkoop, service en 

onderhoud staat voor u 

klaar, in heel Europa.

Schoon en veilig

Onze machines voldoen 

aan strenge kwaliteitseisen, 

“Kwaliteit geproduceerd 

door Hako”.

Kopen, huren, lease

Wij bieden u diverse 

individuele en aantrekkelijke 

financieringsmogelijkheden.

Hako reinigingsmiddelen

Hako heeft ook speciaal 

ontwikkelde reinigings-

middelen voor elk type vloer 

en vervuiling. Zeer effectief 

en veilig voor gebruik in uw 

Hako machine. Informeer bij 

uw Hako adviseur.


