
Reinigingstechniek · Gebouwreiniging

Scrubmaster B175 R
Krachtige zit schrob-zuigmachine
Ef f ic iënt  re in igen, ook op he l l ingen
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Move on up!

Geweldige prestaties onder alle omstandigheden:

Verkrijgbaar in drie verschillende werkbreedtes en 

uitgerust met schijf- of walsborstels. De schrobzuig-

machine heeft voldoende vermogen om alle reinigings-

taken doeltreffend uit te voeren, ook op hellingen. 

Het activeren van de langzame modes vermindert de 

werksnelheid tot 3,5 km/h voor een gecontroleerde en 

efficiënte reiniging. De 90 graden stuurhoek zorgt voor 

een minimale draaicirkel in krappe ruimtes. Dit zijn slechts 

een paar van de velen voorbeelden die laten zien wat de 

Scrubmaster B175 R tot de perfecte keuze maakt als het 

gaat om het reinigen van grote oppervlakken zoals luch-

thavens, industriële faciliteiten, winkelcentra en logistieke 

gebieden.

1-knop besturingssysteem:

Alles functies kunnen met één druk op de 

knop worden gestart.

De boostknop activeert zowel de maximale 

borsteldruk alsmede de waterhoeveelheid.

Langzame modus: 

Met één druk op 

de knop kan de 

snelheid tot 3,5 km/h 

verminderd worden.
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Reinigen onder moeilijke 

omstandigheden

De Scrubmaster B175 R reinigt 

hellingen tot 15% (tijdelijk, optioneel), 

ideaal voor het reinigen van parkeer-

garages met meerdere verdiepingen.

Alles in één oogopslag met één druk op de knop:

Het grote heldere overzichtelijke 4,3 inch kleuren-

display informeert de bestuurder over o.a. de batterij-

status of het vulniveau van de schoon- en vuilwater-

tank. Het selecteren van de functies is eenvoudig, 

hetzij via de one-touch knop of met behulp van de 

draai-drukregelaar.

Efficiënt en krachtig:

De Scrubmaster B175 R  

reinigt op betrouwbare wijze       

oppervlakken tot 7.560 m2 per uur

Standaard uitrusting:

USB-laadaansluiting 

voor mobiele telefoons
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Krachtig en uitgerust met 

slimme details

De Scrubmaster B175 R is een perfecte werkplek voor 

de gebruiker: ergonomisch ontworpen en uitgerust met 

slimme technische details voor efficiënter werken. Alle 

bedieningselementen zijn gemakkelijk te bereiken en intuïtief 

in gebruik, wat helpt om de training voor de gebruikers te 

verkorten. Dagelijkse schoonmaak van de machine en kleine 

onderhoudswerkzaamheden kunnen snel en gemakkelijk 

worden uitgevoerd door het schoonmaakpersoneel.
Route verlichting:

Het werklicht (optioneel)  

verlicht het gebied wat 

gereinigd dient te worden.

Optimaal overzicht:

De centraal geplaatste 

bestuurdersstoel biedt de 

gebruiker een perfect zicht 

op het werkgebied.

Comfortabeler werken:

De ergonomische bestuurders-

stoel (optioneel) zorgt voor een 

rugvriendelijke zitting.
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Makkelijk schoon te maken:

De grote opening van de 

vuilwatertank zorg voor een-

voudige reiniging. In het 

bijzonder in combinatie met 

de optionele sproeislang.

Snel vervangen:

Het lossen en oppakken 

van de borstels gebeurt 

automatisch, waardoor het 

wisselen van de borstels snel 

en comfortabel is. 

Praktische oplossing:

De zuigvoet klapt handmatig 

omhoog en uit de weg om de 

dagelijkse reiniging en onder-

houd van de machine te 

vergemakkelijken

Altijd precies de juiste dosering:

Afhankelijk van de toegevoegde 

hoeveelheid water, voegt het 

on-board doseersysteem automa-

tisch de juiste hoeveelheid 

reinigingsmiddel toe.

Onderhoudswerkzaamheden worden bijna vanzelf 
uitgevoerd

De Scrubmaster B175 R is ontworpen om gebruiksgemak 

te bieden, dit geldt ook als het gaat om het reinigen en 

onderhouden van de machine: dankzij de zuigvoet die 

automatisch omklapt, het automatische borstel-

wissel-systeem en de zijrubbers die zijwaarts uitklappen.

Uitstekende combinatie:

De optionele voorveegunit verzamelt voorafgaand aan 

het nat reinigen van de vloer los vuil, wat een arbeids-

intensieve voorreiniging bespaart. Vegen en schrobben in 

één werkgang

Maakt overal schoon:

Dankzij de optionele acces-

soires zoals een sproeislang 

met houder om de machine te 

reinigen of dankzij de hand-

zuigset om moeilijk bereikbare 

plaatsen te kunnen reinigen.
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Scrubmaster B175 R WB850 TB900 TB1080

Arbeitsbreite 85 cm 90 cm 108 cm

Frisch-/Schmutzwassertank 175/175 l 175/175 l 175/175 l

Theoretische Flächenleistung 5.950 m²/h 6.300 m²/h 7.560 m²/h

Arbeitsgeschwindigkeit bis 7 km/h 7 km/h 7 km/h

Nennspannung 36 V 36 V 36 V

Batteriegröße 280 – 320 Ah 280 – 320 Ah 280 – 320 Ah

Leistungsaufnahme Bürstenmotor P1 2 x 920 W 2 x 930 W 2 x 930 W

Leistungsaufnahme Saugmotor (1/2 Turbinen) P1 640/1.280 W 640/1.280 W 1.280 W

Bürstenzahl/-art 2 Stk./Walze 2 Stk./Teller 2 Stk./Teller

Bürstendrehzahl 850 U/min 210 U/min 210 U/min

Wirksame Saugbreite 110 cm 110 cm 126 cm

Breite ohne/mit Saugfuß 94/113 cm 94/113 cm 112/129 cm

Gesamtgewicht, betriebsbereit 1.000 kg 1.010 kg 1.015 kg
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Technische 
gegevens

Hako-AquaForce®

Hako-AquaForce® is het

grondig en milieuvriendelijk

reinigen zonder chemie 

met gedemineraliseerd 

water. Naast uitstekende 

reiniging en minimale 

vuilaanhechting, profiteert 

u ook van kostenbesparing

door het sterk geredu-

ceerde reinigingsmiddel-

verbruik.

Hako-Chemical 
on Demand

Nog een techniek voor een 

betere reiniging en milieu- 

en bedrijfskostenbesparing

is het optionele systeem 

Chemical on Demand 

(CoD). Het reinigingsmiddel

wordt hier per druk op

de knop, alleen bij vervuil-

ing, ingezet. Hierdoor kan 

reiniging van oppervlakken 

zonder hoge vervuilings-

graad compleet zonder 

chemie plaatsvinden.

Hako-AquaControl

Hako-AquaControl 

zorgt ervoor dat borstels 

en watertoevoer, bij stil-

stand van de machine, 

automatisch gestopt 

worden. Tevens wordt het 

reinigingsmiddel iedere 

keer exact en afhankelijk 

van de rijsnelheid 

gedoseerd.

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

Altijd één idee vooruit

Ook geschikt voor hygiëne-
gevoelige omgeving

De schoon- en vuilwatertank 

kunnen optioneel worden 

uitgerust met een Hako-Anti-

Bac®. De anti-bacteriële 

coating Hako-AntiBac® 

zorgt voor een duidelijke 

verbetering van de hygiëne in 

de tank en op de te reinigen 

oppervlakken, voor lagere 

kosten en vermindering van

desinfecteer.

®

Scrubmaster B175 R WB850 TB900 TB1080

Werkbreedte 85 cm 90 cm 108 cm

Schoon- / vuilwatertank 175/175 l 175/175 l 175/175 l

Theoretische oppervlakteprestatie 5.950 m²/h 6.300 m²/h 7.560 m²/h

Werksnelheid tot 7 km/h 7 km/h 7 km/h

Nominale spanning 36 V 36 V 36 V

Batterij 280 – 320 Ah 280 – 320 Ah 280 – 320 Ah

Borstelmotor vermogen 2 x 920 W 2 x 930 W 2 x 930 W

Zuigmotor vermogen (1-/2 turbines) 640/1.280 W 640/1.280 W 1.280 W

Aantal / type borstels 2/wals 2/schijf 2/schijf

Borsteltoerental 850 210 210

Werkzame zuigbreedte 110 cm 110 cm 126 cm

Breedte zonder/met zuigmond 94/113 cm 94/113 cm 112/129 cm

Totaalgewicht bedrijfsklaar 1.000 kg 1.010 kg 1.015 kg
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Hako Finance

Interessante  
Finanzierungsalternativen
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Fleet-Management

Hako’s online Fleet-management systeem:

de belangrijkste gegevens in uw vloot zijn

centraal samengevoegd en beschikbaar

om te bekijken op pc of smartphone.

Hiermee krijgt u automatisch meer inzicht

in uw machinevloot op elk gewenst tijdstip.

Top service: er is altijd 

een monteur in de buurt 

om snelle service aan te 

bieden. 

Eenvoudige toegang tot de

interface vergemakkelijkt

zowel onderhoudswerkzaam-

heden als het wijzigen van de

rijinstellingen.Hako service: uw investering in innovatieve 

reinigingstechniek: lease en huurmogelijk-

heden die uw liquiditeit gemakkelijk maken en 

u voorziet van een efficiënt machinepark.

Er zijn 650 servicemonteurs met GPS-gestuurde planning

beschikbaar in heel Europa om service en onderhoud te

plegen aan de compacte Hako veegmachines. Het uit-

gebreide service netwerk biedt één groot voordeel: u kunt 

er zeker van zijn dat de werkplaats van één van onze

service partners zich in uw omgeving bevindt zodat

noodzakelijk onderhoud efficiënt en op korte termijn kan

worden uitgevoerd.

De financieringsmogelijkheden die Hako Finance

aanbiedt, maakt het mogelijk om te huren of leasen

naar uw individuele wensen en budget.

We zijn er 24/7 voor u: Dankzij het

uitgebreide verkoop- en servicenetwerk

 
Hako Finance



0
1

-0
5

-2
0

1
8

 

Hygiëne gecombineerd met veiligheid. 

Onze machines voldoen aan de hoogste 

eisen.

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

Blue Competence is een initiatief van 
de VDMA (www.vdma.org). Door het 
gebruiken van het handelsmerk “Blue 
Competence”, sluiten we ons aan aan 
deze twaalf duurzaamheidsrichtlijnen 
van de Mechanical Engineering Indust-
ry“: www.bluecompetence.net/about

Hako: vanaf het begin

milieuvriendelijk

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 voor u

klaar

De 24-uurs servicedienst

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.

Kopen, huren. lease

Wij bieden u diverse

individuele en aantrekkelijke

financieringsmogelijkheden.

 

Hako reinigingsmiddelen

Hako heeft ook speciaal

ontwikkelde reinigings-

middelen voor elk type 

vervuiling. Zeer effectief

en veilig voor gebruik in uw

Hako machine. Informeer

bij uw Hako adviseur.


