Reinigingstechniek · Gebouwreiniging

Scrubmaster B30 en B45
Compact en handzaam
De schrob-zuigmachine voor kle ine en middelgrote opper vlak ken.

D ag e li jks e e n g la nze nd e n onbe r isp e l i j k sc hone vlo e r

Scrubmaster B30 en B45

De Scrubmaster B30 en B45 voor lage operationele kosten
en grote oppervlakteprestaties
Met een oppervlakteprestatie tot wel

Zoals altijd bij Hako, is maximale efficiëntie

2.900 m /h zijn de Scrubmaster B30 en

van het grootste belang. Zoals de „Heavy-

B45 ideaal voor het reinigen van kleine

Duty“-uitvoering; de borstelkoppen en zuig-

en middelgrote oppervlakken, zoals

monden zijn van gegoten aluminium.

bijvoorbeeld in winkels, kantoorgebouwen,

Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de

hotels, restaurants en werkplaatsen.

machines en verlaagt onderhoudskosten en

De voor u perfecte machine kunt u zelf

stilstand. De geoptimaliseerde ergonomie,

samenstellen; u heeft de keuze uit twee

de eenvoudige bediening en de diverse

verschillende tanks, vier verschillende

innovaties voor het reduceren van water en

borstelkoppen met diverse werkbreedtes,

reinigingsmiddel dragen extra bij aan een

schijf- of walsborstels, en ook diverse

eerste klas product. Het laatste bespaart

accu‘s en accessoires.

ook operationele kosten en het milieu.
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Innovaties voor maximale hygiëne

Profiteer van onze innovaties en bespaar reinigingsmiddelen,
tijdrovend werk en operationele arbeidskosten.
Hako-AntiBac®

Hako-Chemical on Demand

De anti-bacteriële coating

Hako-AntiBac®

Bij Hako-Chemical on Demand worden

zorgt voor een duidelijke verbetering van de

reinigingsmiddelen alleen gebruikt wanneer

hygiëne in de tank en op de te reinigen

het echt nodig is. Bij een lage vervuiling

oppervlakken, voor lagere kosten en

wordt dan kosten- en milieubesparend

vermindering van het verbruik van

gereinigd.

reinigingsmiddelen.
Hako-AquaForce®

Hako-DaytimeCleaning

Hako-AquaForce®

Hako-DaytimeCleaning verkort de oplaad-

is een systeem voor

reiniging zonder reinigingsmiddelen.

procedure en verlengt de looptijd van de

Het verwijdert mineralen uit leidingwater.

machine.

Dit ge-demineraliseerde water krijgt het

De Scrubmaster B45 CL DTC kan ondanks

vuil beter los en vermindert her-bevuiling.

zijn lagere capaciteit duidelijk langer werken

Hierdoor heeft u lagere operationele kosten

dankzij het snel opladen van de batterijen.

en milieuvriendelijke reiniging.

Stilstand wordt gereduceerd.
Speciaal voor hygiënisch gevoelige ruimten
De Scrubmaster B45 CLH met AntiBac® is zeer
geluidsarm. De optionele Silencer maakt deze
machine nog stiller. Ideaal voor gebruik in
ziekenhuizen en verpleeghuizen!
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1) Eenvoudig wisselen

4) Servicevriendelijke

6) Makkelijker werken

8) AntiFoam

van de borstels

constructie

Ontspannen werken door

Door het AntiFoam-

Door elektrische borstel-

Vermindering van service-

de geoptimaliseerde

systeem komt er geen

afkoppeling (43 en 51 cm)

kosten. Gekleurde

positie van de handgreep

water in de zuigmotor,

en het speciale afwerp-

servicepunten en direct,

en het vrije zicht op de

de levensduur van de

mechanisme (65 cm).

zonder gereedschap,

werkvloer. Eenvoudige

machine wordt verlengd.

toegang voor de

bedieningsfuncties

2) Platte uitstekende

dagelijkse inspectie van

zorgen voor een korte

Optimale grip

borstelunit

bijvoorbeeld het schoon-

inwerktijd, met één hand-

Slipvaste tractiebanden,

Ideaal om onder kasten

waterfilter.

beweging schakelt u alle

zonder profiel.

en stellingen te reinigen.

Praktisch: de grote tank-

functies in en uit.
Silencer

deksel, de „vol“-indicator
3) Diverse wals-

en doseerventiel aan de

7) Hako-AquaControl

Vermindering van het

borstels

vuilwaterslang en de

Met dit systeem wordt het

toerental van de zuig-

Diverse borstels naar

foutendiagnose via het

reinigingsmiddel exact

motor voor een nog

keuze, afhankelijk van de

display.

gedoseerd en effectiever

stillere werking (optie,

ingezet. Dit bespaart

alleen voor de CL en CLH).

mate van verontreiniging.
Geïntegreerde vuil-

5) Hand-zuigset

water en reinigingsmiddel

vergaarbak voor het

Nu zijn ook moeilijk

en verlengt de looptijd.

opslaan van grof vuil.

bereikbare plaatsen

manoeuvreerbaar

Snel en zonder

bereikbaar (optioneel).

Door compacte

Goed

gereedschap verwisselen

afmetingen en optimale

van walsborstels.

technische vormgeving.

De op maat gemaakte oplossing
voor hoge eisen

Scrubmaster B30 / CL

Scrubmaster B45 / CLH

Scrubmaster B45 CL / 65

Scrubmaster B45 CL wals

Technische data
Scrubmaster

b 30

b45

b30 cl

b45 CL*/ 65

b45 cl wals

Schrobbreedte

43 cm

43 / 51 cm

43 cm

43 / 51/ 65 cm

50 cm

Zuigbreedte

76 cm

76 / 86 cm

76 cm

76 / 86 / 95 cm

86 cm

Theoretische
oppervlakteprestatie

1.700 m 2

1.700 / 2.000 m 2

1.900 m 2

1.900 / 2.300 / 2.900 m2

2.200 m 2

Borstels

1 schijf

1 schijf

1 schijf

1 / 1 / 2 schijf

2 wals

Borsteldiameter

43 cm

43 / 51 cm

43 cm

43 / 51 / 33 cm

10 cm

Aandrijving

24 V PowerFlow

24V PowerFlow

24 V Wielaandrijving

24V Wielaandrijving

24 V Wielaandrijving

Batterijcapaciteit

80 Ah

80 of 105 Ah

80 Ah

105 Ah / 75 Ah DTC

105 Ah

Werksnelheid tot

4 km/h

4 km/h

4,5 km/h

4,5 km/h

4,5 km/h

Totale vermogen

1,13 kW

1,13 kW

1,31 kW

1,31 kW

1,31 kW

Schoon- /
vuilwatertank

30 / 30 liter

42 / 42 liter

30 / 30 liter

42 /42 liter

42 / 42 liter

Looptijd (maximaal)

110 min

155 min

100 min

140 min

140 min

Breedte zonder/met
zuigmond

50 / 76 cm

50 / 76 / 56 / 86 cm

50 / 76 cm

50 / 76 / 56 / 86 /
67/ 86 cm

60 / 86 cm

Lengte met zuigmond

127 cm

127 / 135 cm

127 cm

127/ 135 / 137 cm

124 cm

Totale hoogte

110 cm

112 cm

110 cm

112 cm

112 cm

Geluidsniveau
(bij oor van operator)

64 dB(A)

64 dB(A)

64 / 61 dB(A)

64 / 63 / 66 / 63 **
dB(A)

68 / 65 dB (A)

* Tevens als B45 CL DTC met DaytimeCleaning (werkbreedte 51 cm) en ziekenhuisversie B45 CLH (werkbreedte 51 cm).
** B45 CL schijf 65 = 66 / 63 dB(A) , B45 CLH = 64 / 61 dB(A) , B45 DTC = 64 / 63 dB (A).
Wijzigingen in vorm, kleur en uitvoering onder voorbehoud met het oog op verdere technische ontwikkeling.
Afbeeldingen kunnen iets afwijken.

Hako: vanaf het begin

Overal en dicht bij u

Kopen, huren, lease

Hako reinigingsmiddelen

milieuvriendelijk

in de buurt

Wij bieden u diverse

Hako heeft ook speciaal

Wij willen onze aarde

Ons uitgebreide netwerk

individuele en aantrekkelijke

ontwikkelde reinigings-

schoon houden, daarom

voor verkoop, service en

financieringsmogelijkheden.

middelen voor elk type vloer

wordt ons handelen bepaald

onderhoud staat voor u

en vervuiling. Zeer effectief

door bescherming van het

klaar, in heel Europa.

en veilig voor gebruik in uw

milieu en klimaat. Dit is

Hako machine. Informeer bij

door onafhankelijke

Schoon en veilig

instituten bevestigd.

Onze machines voldoen

Meer informatie over onze

aan strenge kwaliteitseisen,

Wij staan altijd voor u

toewijding aan het milieu

„Kwaliteit geproduceerd

klaar

vindt u op www.hako.nl.

door Hako“.

De 24-uurs servicedienst

Interessante mogelijkheden voor financiering

uw Hako adviseur.

van Hako garandeert
snelle beschikbaarheid

Din EN iso 9001
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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