
Flex ibel  gåbakom kombiskurmaskin

Scrubmaster B12



Scrubmaster B12

En praktisk kombiskur-

maskin för rengöring av 

mindre ytor. Enkel att 

transportera.

Rengör nära kanter

Skurhuvudet är utskjutande 

på kanterna vilket gör det 

enkelt att rengöra nära 

kanterna, utan onödigt 

extra arbete. Optimal 

rengöring av släta, hårda 

golv.

Inbyggd laddare

Den inbyggda laddaren gör 

det enkelt att ladda 

maskinen i ett vanligt 

eluttag.

Kompakt design

Maskinens design gör 

maskinen flexibel och ger 

en god översikt över 

arbetsytan , även när man 

arbetar nära kanter och i 

trånga utrymmen. Enkla 

symboler gör instrument-

panelen enkel att förstå.  

Smutsvattentanken går att 

ta loss, vilket gör det enkelt 

att rengöra den.

Enkel påfyllning

Med hjälp av en slang kan 

maskinen fyllas på direkt 

från en vanlig kran.

Förvaring och transport

Den kompakta designen 

och ett fullt fällbart handtag 

gör maskinen enkel att 

transportera, och tar 

minimal plats vid förvaring.

Maskinen kan t.o.m. lastas 

i bagaget på en bil.

Ytkapacitet

Scrubmaster B12 rengör 

upp till 1500 m2/tim.



Liten och smidig, för rengöring av mindre ytor!

Scrubmaster B12

Teknisk data Scrubmaster B12

Arbetsbredd cm 38

Sugfotsbredd cm 47

Ytkapacitet (teoretisk) m2/tim 1500

Spänning Volt 24

Batterikapacitet Ah 25

Driftstid min upp till 80

Antal borstar st 1

Borsttryck kg 28

Arbetshastighet km/h 4,0

Renvattentank liter 16

Smutsvattentank liter 22

Bredd med / utan sugfot cm 47/47

Vikt utan batterier kg 40

Vikt med full tank och batterier kg 80

Ljudnivå dB(A) 57

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



DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001
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Hako: miljövänlig från 

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 till 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.

Säkerhet framför allt!

Våra maskiner uppfyller 

de högst ställda kraven 

när det gäller säkerhet.

Köp, hyra, leasing, funk-

tionsavtal.

Vi erbjuder alla typer av 

finansiella lösningar. 

Kontakta oss så special-

anpassar 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


