Reinigingstechniek · Stadsreiniging

AGR kwaliteitslabel:
toegekend voor het totale
machineconcept bestaande
uit een comfortabele stoel
en verschillende slimme
details voor onvermoeid
werken. www.agr-ev.de

Scrubmaster B260 R
Zit-schrobzuigmachine
Ze e r ve e lz i jdig e mac hine voor g e br uik op g rote opp e r vla k ke n

Nieuwe demensies van vloerreiniging
Uitermate geschikt voor het reinigen van winkelcentra,

deze machine een reinigingsprestatie op tot 8.600 m2/uur

logistieke hallen of productiefaciliteiten in de automotive

en is uitgerust met een on-board doseersysteem van 20

industrie: beschikbaar met een werkbreedte van 108 en

liter voor reinigingsmiddelen. Er zijn verschillende acces-

123 cm en uitgerust met 2 of 3 schijfborstels of wals-

soires beschikbaar om toepassingen van de Scrubmaster

borstels en een tank van 260 liter, dit maakt de Scrub-

B260 R uit te breiden tot meer dan alleen schrobben en

master B260 R de perfecte keuze wanneer lange werk-

drogen. Uitstekende prestaties gecombineerd met hoge

tijden op grote oppervlakken vereist zijn. Uw superieure

efficiëntie: dankzij het ergonomische concept van de ma-

voordelen: Aangedreven door een 480 Ah batterij, levert

chine, welke bekroond is met het AGR (Aktion Gesunder
Rücken e.V.) kwaliteitslabel voor rugvriendelijk werken.

Langzame modus:
met één druk op de
knop kan de snelheid
van de machine worden
aangepast tot maximaal
3,5 km/h.

De boost knop bedient zowel de maximale
waterstroom alsmede de borsteldruk.
Besturingssysteem met 1 knop: start alle
reinigingsfuncties met één druk op de knop.
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Verschillende borsteleenheden voor
elke reinigingsbehoefte:
een walsborstel of een 2 of 3-schijfborstel
zorgt voor een optimale verdeling van het
vermogen en een vriendelijke oppervlakte
reiniging.

Één machine, veelzijdige toepassingen
Elke reinigingstaak heeft zijn eigen uitdaging op het

Met het brede assortiment aan beschikbare accessoires

gebied van professionele vloerreiniging. Of het nu

kunnen de functies van de machine worden uitgebreid

gaat om intensief voetgangersverkeer, in het bijzonder

om nog meer toepassingen te bieden. Bijvoorbeeld met

complexe gebieden, het reinigen in drukke gebieden met

de voorveegunit die los vuil veegt vóór het nat reinigen

verschillende product afvallen, de Scrubmaster B260 R

van de vloer zodat voorreiniging niet nodig is, zonder

beheerst elke uitdaging perfect. Deze machine kan

opvliegende stof: dankzij de Dust Stop, onze innovatieve

worden uitgerust met 4 verschillende borsteleenheden die

schijfborstel anti-stof kap die stofvrij vegen en zuigen

aan elke renigingsbehoefte voldoen.

biedt.

HAKO

Service via code scanning

Alles in één oogopslag

Altijd bereikbaar

Stofvrij reinigen

De QR code onder het

Alle relevante machine informatie

Dankzij de USB aansluiting

De optionele voorveegunit kan

stuur geeft toegang tot alle

wordt aangegeven op het grote

voor mobiele telefoons

worden uitgerust met Dust Stop,

relevante machinegegevens

4.3-inch kleurendisplay. Zelfs het

(standaard uitrusting).

onze innovatieve schijfborstel anti-

en andere details.

aanpassen van het reinigings-

stof kap dat stofvrij vegen en

Zelfs het verzenden van

middel is zeer eenvouding en

zuigen biedt.

serviceaanvragen.

comfortabel.
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Efficiënt werken op alle niveaus
Of het nu gebruikt wordt voor standaard of grootschalige

Het geavanceerde veiligheidsconcept is nog een ander

toepassingen: de zit-schrobzuigmachine Scrubmaster

overtuigend aspect: Uitgerust met een optionele veilig-

B260 R biedt efficiënte en betrouwbare vloerreiniging en

heidsdak, zijrubbers en een BlueSpot koplamp, voldoet

kan reinigen op hellingen tot 15%, zonder dat het ten

de machine aan alle arbeidsveiligheidseisen, waardoor

koste gaat van het reinigingsresultaat. De cardanische

deze schrobzuigmachine ideaal is voor gebruik in de

opzetborstel verbetert het reinigingsresultaat op oneffen

logistieke en andere grootschalige industrieën.

| | | ||| | | | || | | | || | | | || | | ||| || ||| | || | | | | | ||||
| | | |||| |||| ||
| | | || |||| ||
| | ||

vloeren en vermindert slijtage van de borstels.
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Uiterst wendbaar

Krachtig werken op hellingen

Extra veiligheid

De stuurhoek van 90 graden

De Scrubmaster B260 R

Het uitrusten van de machine met

zorgt voor een bijzonder kleine

maakt reinigen mogelijk op

optionele veiligheidsdak beschermt de

draaicirkel, zelfs wanneer u

hellingen tot 15%, ideaal voor

bestuurder op elk moment tegen vallen-

dichtbij muren of rekken werkt.

gebruik in parkeergarages met

de voorwerpen, wat vooral belangrijk is

meerdere verdiepingen.

voor reinigen in de logistieke sector.

Superieur comfort
Ontworpen om de gebruiker ten goede te komen: alle bedieningselementen zijn binnen handbereik en zorgen voor intuïtief gebruik, wat
de training van de gebruiker tot een minimum beperkt. Zowel dagelijkse machinereiniging als kleine onderhoudswerkzaamheden kunnen

Verhoogde veiligheid in
gangpaden

snel en gemakkelijk door de gebruiker worden uitgevoerd. De stoel,

De BlueSpot koplamp

rugleuning en armleuningen van de comfortstoel kunnen optimaal wor-

geeft tegenligging aan.

den aangepast aan de individuele behoeften van de bestuurder.
Samengevat: eze machine biedt een comfortabele, ergonomische en
rugvriendelijke werkplek, wat wordt bevestigd door het AGR (Aktion
Gesunder Rücken e.V.) kwaliteitslabel!
Het AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) kwaliteitslabel wordt
toegekend door een onafhankelijke testinstantie bestaande uit

AGR kwaliteitslabel:
toegekend voor het totale
machineconcept bestaande
uit een comfortabele stoel
en verschillende slimme
details voor onvermoeid
werken. www.agr-ev.de

medische en therapeutische experts. Alleen producten die
spanning losmaken van de wervelkolom en ondersteuning van
het menselijke bewegingsapparaat, en daarmee voldoen aan
de strenge toetsingcriteria, worden bekroond met de AGR
kwaliteitslabel.

Praktische functie

Comfortabele werkplek

Snelle borstelwissel

De zuigmond kan handmatig

De ergonomische stoel,

Het automatische afwerp- en

worden opgevouwen om

toegankelijk vanaf beide kanten

oppaksysteem zorgt voor snel en

dagelijkse reinging en onder-

van de machine, zorgt voor een

comfortabel wisselen van de

houd te vergemakkelijken.

rugvriendelijke zithouding.

borstels.

5

Altijd één idee vooruit

®

Hako-AquaForce®

Hako-Chemical
on Demand

Hako-AquaControl

Ook geschikt voor hygiënegevoelige omgeving

Hako-AquaForce® is het

Nog een techniek voor een

Hako-AquaControl zorgt

De schoon- en vuilwatertank

grondig en milieuvriendelijk

betere reiniging en milieuen

ervoor dat borstels en

kunnen optioneel worden

reinigen zonder chemie

bedrijfskostenbesparing

watertoevoer, bij stilstand

uitgerust met een Hako-Anti-

met gedemineraliseerd

is het optionele systeem

van de machine,

Bac®. De anti-bacteriële

water. Naast uitstekende

Chemical on Demand

automatisch gestopt

coating Hako-AntiBac®

reiniging en minimale

(CoD). Het reinigingsmiddel

worden. Tevens wordt het

zorgt voor een duidelijke

vuilaanhechting, profiteert

wordt hier per druk op de

reinigingsmiddel iedere

verbetering van de hygiëne in

u ook van kostenbesparing

knop, alleen bij vervuiling,

keer exact en afhankelijk

de tank en op de te reinigen

door het sterk geredu-

ingezet. Hierdoor kan

van de rijsnelheid

oppervlakken, voor lagere

ceerde reinigingsmiddel-

reiniging van oppervlakken

gedoseerd.

kosten en vermindering van

verbruik.

zonder hoge vervuilings-

desinfecteer.

graad compleet zonder
chemie plaatsvinden.

On-board doseersysteem
Het on-board doseersysteem zorgt ervoor dat reinigingsmiddelen worden toegevoegd in verhouding tot de hoeveelheid
water die wordt gebruikt in het reinigingsproces. De concentratie kan traploos op het display worden aangepast en
blijft altijd constant. Dit systeem voorkomt effectief onder- of overdosering, zelfs wanneer de gebruiker de watertoevoer
verhoogd of vermindert.

Technische
gegevens

Scrubmaster B260 R
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SB1080 3-SB

SB1230

WB1080

Werkbreedte

cm

108

108

123

108

Schoon- / vuilwatertank

liter

260/260

260/260

260/260

260/260

Theoretische oppervlakteprestatie

m²/h

7.560

7.560

8.600

7.560

Werksnelheid tot

km/h

7

7

7

7

Nominale spanning

Volt

36

36

36

36

Batterij

Ah

420 – 480

420 – 480

420 – 480

420 – 480

Borstelmotor vermogen

W

2 x 930

3 x 930

3 x 930

2 x 1.360

Zuigmotor vermogen

W

1.280

1.280

1.280

1.280

2/schijf

3/schijf

3/schijf

2/wals

Aantal / type borstels

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

SB1080 2-SB

Borstelsnelheid

t/min

210

210

210

640

Werkzame zuigbreedte

cm

126

126

126

126

Breedte zonder / met zuigmond

cm

115/129

115/129

129/129

121/129

Totaalgewicht bedrijfsklaar

kg

1.350

1.365

1.375

1.385

We zijn er 24/7 voor u: Dankzij het
uitgebreide verkoop- en servicenetwerk
Er zijn 650 servicemonteurs met GPS-gestuurde planning
beschikbaar in heel Europa om service en onderhoud te

Top service: er is altijd
een monteur in de buurt

plegen aan de compacte Hako veegmachines. Het uitgebrei-

om snelle service aan te

de service netwerk biedt één groot voordeel: u kunt er zeker

bieden.

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.

Gemakkelijke toegang tot de diagnose-interface. Dit maakt het
wijzigen van zowel onderhoud als wijzigingen van de rij-instellingen

Interessante financierings
alternatieven

gemakkelijk.

Hako-Fleet-Management

Hako Finance

Hako’s online Fleet-management systeem: de belangrijkste

De financieringsmogelijkheden die

gegevens in uw vloot zijn centraal samengevoegd en

Hako Finance aanbiedt, maakt het

beschikbaar om te bekijken op pc of smartphone. Hiermee

mogelijk om te huren of leasen naar

krijgt u automatisch meer inzicht in uw machinevloot op elk

uw individuele wensen en budget.

gewenst tijdstip.

Visualisatie van service,
kosten en contractgegevens

view.X

+

Online beschikbaar: informatie
over de huidige bedrijfsstatus
en locatie van uw machines.
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Hygiëne gecombineerd met veiligheid.
Onze machines voldoen aan de
hoogste eisen.

Hako: vanaf het begin

Wij staan altijd voor u

Overal en dicht bij

Kopen, huren, lease

milieuvriendelijk

klaar

u in de buurt

Wij bieden u diverse

Wij willen onze aarde

De 24-uurs servicedienst

Ons uitgebreide netwerk

individuele en aantrekkelijke

schoon houden, daarom

van Hako garandeert snelle

voor verkoop, service en

financieringsmogelijkheden.

wordt ons handelen

beschikbaarheid van

onderhoud staat voor u

bepaald door bescherming

onderdelen.

klaar, in heel Europa.

Dit is door onafhankelijke
instituten bevestigd.
Meer informatie over onze
toewijding aan het milieu
vindt u op www.hako.nl.

Hako reinigingsmiddelen
Hako heeft ook speciaal
ontwikkelde reinigingsmiddelen voor elk type
vervuiling. Zeer effectief
en veilig voor gebruik in uw
Hako machine. Informeer
bij uw Hako adviseur.

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 Industry“:
www.bluecompetence.net/about

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

01.10 . 2 019

van het milieu en klimaat.

