
Scrubmaster B175 R
Kraftfull åkbar kombiskurmaskin
Ef fek t iv  rengör ing även i  lutn ingar
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Skura uppåt!

Bäst prestanda under alla förhållanden: Scrubmaster 

B175 R finns i tre olika arbetsbredder och är utrustad 

antingen med cylinder- eller planborstar. Maskinen erbjud-

er hög ytprestanda och har stark kraft för att kunna utföra 

alla arbetsuppgifter effektivt, även i lutningar.

Vid aktivering av “slow-mode” minskar hastigheten till 3,5 

km/tim för att säkerställa kontrollerad och effektiv 

rengöring. 

90° rattutslag ger minsta vridvinkel i begränsade ytor. 

Dessa är bara några av många exempel som visar vad 

som gör Scrubmaster B175 R till det perfekta valet när 

det kommer till rengöring av stora ytor så som t.ex. flyg-

platser, industrianläggningar, köpcentra och logistikom-

råden.

1-knapps operativsystem: alla funktioner

startas med ett tryck på en knapp.

Genom att trycka på boostknappen aktiveras 

både maximalt vattenflöde och borsttryck.

Slow mode: 

reducerar hastig-

heten till 3.5 km/tim 

endast med ett knapptryck.
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Rengöring i tuffa förhållanden

Scrubmaster B175 R rengör i

 lutningar och höjder upp till 15 % 

(tillval) – idealisk för rengöring av 

parkeringsgarage i flera våningar.

Allt inom räckhåll med endast en knapp:

Den stora och klara 4.3-tums färgdisplayen informerar 

föraren om batteristatus eller vattennivå i tankarna.  

Att välja funktioner är enkelt, antingen via snabbvals-

knappar eller genom att använda vridreglaget. 

Effektiv och kraftfull:

Scrubmaster B175 R rengör 

tillförlitligt upp till 7,560 m2/tim.

Standard utrustning:

USB uttag för ladd-

ning av mobiltelefoner.
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Kraftfull och utrustad med 
smarta detaljer
Scrubmaster B175 R är en perfekt arbetsplats för föraren: 

ergonomiskt utformad och utrustad med smarta tekniska 

detaljer för effektivare arbete. Allt för att köra maskinen finns 

inom räckhåll och är enkla att använda – vilket bidrar till att 

förkorta utbildningen för personalen. Daglig rengöring och till-

syn av maskinen kan utföras snabbt och bekvämt av föraren.

Vägbelysning:

Arbetslampan (tillval) 

belyser det område som ska 

rengöras.

Optimal översikt:

Föraren är placerad centralt på 

maskinen vilket ger perfekt 

utsikt över arbetsytan.

Bekvämare arbete:

Den ergonomiska förarplatsen 

(tillval) säkerställer en skön och 

bekväm arbetsställning.
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Enkel att rengöra:

Den stora öppningen i smuts-

vattentanken gör rengöringen 

enkel – speciellt i kombination 

med sprutmunstycket som till-

val.

Snabbt byte av borstar:

Borttagning och fastsättning 

av borstar utförs automatiskt 

och möjliggör snabbt och 

bekvämt byte.

Praktisk lösning:

Sugfoten viks upp manuellt för 

att underlätta dagligt underhåll 

och rengöring av maskinen.

Alltid rätt dosering:

Beroende på mängd vatten som 

åtgår, tillsätter kemdoseringssys-

temet automatiskt exakt rätt 

mängd kem.

Underhållsservice sköter sig nästan självt

Scrubmaster B175 R är designad för att ge användar-

vänlighet – även när det gäller rengöring och underhåll av 

maskinen: tack vare att sugfoten viks upp manuellt, auto-

matiskt borstbyte och sidosugblad som viks utåt sidan.

Utmärkt kombination:

Som tillval finns en frontsop som fästs framför maskinen för 

att samla upp löst smuts innan skurning av golvet.

Renlighet hela vägen:

Tack vare tillbehörsutrustning 

så som sprutmunstycke med 

hållare för att rengöra 

maskinen eller ett handhållet 

sprut- och sugmunstycke för 

att kunna rengöra svåråtkom-

liga ytor.
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Teknisk data

Hako-AquaControl

Hako-AquaControl

garanterar att både

borstarna och vattentill-

förselnautomatiskt

stannar när maskinen

står still. Dessutom ger

systemet noggrann och

hastighetsberoende

dosering av kem.

Vi reserverar oss för rättigheten att
göra tekniska förbättringar på
maskinen som påverkar form,
design & färg. Maskinerna på
bilderna kan ha tillvalsfunktioner.

Alltid idéer framåt

Scrubmaster B175 R RC850 RD900 RD1080

Arbetsbredd 85 cm 90 cm 108 cm

Renvatten- /smutsvattentank 175/175 l 175/175 l 175/175 l

Ytkapacitet, teoretisk 5,950 m²/tim 6,300 m²/tim 7,560 m²/tim

Arbetshastighet, upp til l 7 km/tim 7 km/tim 7 km/tim

Spänning 36 V 36 V 36 V

Batterikapacitet 280 – 320 Ah 280 – 320 Ah 280 – 320 Ah

Effekt borstmotor 2 x 920 W 2 x 930 W 2 x 930 W

Effekt sugmotor (1-/2 turbiner) 640/1,280 W 640/1,280 W 1,280 W

Antal/typ av borstar 2 st/cylinder 2 st/disk 2 st/disk

Borstar varv/min 850 210 210

Sugfotsbredd 110 cm 110 cm 126 cm

Bredd utan/med sugfot 94/113 cm 94/113 cm 112/129 cm

Totalvikt, redo för användning 1,000 kg 1,010 kg 1,015 kg
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Service:

Någon av våra tekniker

är alltid i din närhet för 

att tillhandahålla snabb 

service på plats.

Maskinen ställs in för

kontroller av service och

arbetssätt digitalt. 

Snabbt på plats vid behov: Vi är rikstäckande med service 

i hela Sverige, vilket säkerställer att ni får service i tid för 

att slippa stillestånd. Våra välutbildade servicetekniker 

garanterar att det nödvändiga underhålls- och service-

arbetet utförs snabbt och effektivt på plats. 

Köp, hyra, leasing, funktionsavtal.

Vi erbjuder alla typer av finansiella lösningar.

Kontakta oss så specialanpassar vi ett alternativ

som passar era önskemål.

Snabbt på plats! 

 
Finansiering



Renlighet och säkerhet!

Våra maskiner uppfyller

de högsta kraven.
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Blue Competence is an initiative of  
the VDMA (www.vdma.org). By using  
the trademark “Blue Competence”,  
we commit ourselves to these twelve  
Sustainability Guidelines of the  
Mechanical Engineering Industry“:  
www.bluecompetence.net/about

Hako: Miljövänligt från

första början!

Att bevara och underhålla

vår miljö och vårt klimat är

en självklarhet för oss!

Redan vid produktion av

maskiner, ser vi till att ha

den högsta miljöaspekten.

Vi finns alltid för er!

Vårt stora lager med

reservdelar och tillbehör

möjliggör snabba

reservdelsleveranser.

Vi finns där ni finns!

Vi är rikstäckande både

när det gäller försäljning

och service. Allt för att

kunna leva upp till våra

kunders önskemål.

Köp, hyra, leasing,

funktionsavtal

Vi erbjuder alla typer av

finansiella lösningar.

Kontakta oss så

specialanpassar vi efter

Era önskemål.

Hako marknadsförs & säljs i Skandinavien av

Hako Ground & Garden AB

Skallebackavägen 10

302 41 Halmstad

Tel: 035-10 00 00

www.hako.se

Johans Städmaskiner AB 

Skönsbergsvägen 63

856 31 Sundsvall

Tel: 060-789 05 90

www.johans.se




