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1) Frontsop (tillval) 

Den effektiva frontsopen 

sparar mycket tid genom 

att göra förarbetet. Sop-

borstarna samlar upp 

smutsen innan maskinen 

sedan skurar rent och 

suger upp vattnet.

2) Vändradie på 120 cm

Med en vändradie på 

endast 120 cm är maskinen 

idealisk för trånga utrym-

men.

3) Optimal sikt 

Tack vare att förarsitsen är 

placerad centrerat på mas-

kinen, har man god sikt 

över ytorna som ska ren-

göras. Förarsitsen kan nås 

från båda sidor och stolen 

kan justeras för maximal 

komfort.

4) Enkel att manövrera

Alla arbetsmoment startas 

med ett och samma 

knapptryck och panelen är 

lätt att förstå.

5) Enkelt att byta borstar

Den paraboliska sugfoten 

suger även upp vatten i 

svängar och på svåra golv. 

Borstar och rondeller kan 

enkelt bytas helt untan 

verktyg.

6) Rengör nära kanter

Den utskjutande skurbors-

ten och en följande sugfot 

gör det möjligt att rengöra 

nära kanter. Borstarna har 

ett mekaniskt tryck på upp 

till 60 kg. Maskinen kan ex-

trautrustas med hand-

skurutrustning och hand-

sugutrustning.

7) Dosering, påfyllning 

och tömning

Den stora flex tanken har 

en volym på 140 liter. 

Tömningsslangarna är 

utrustade med ett regler-

bart vattenutsläpp, vilet gör 

det enkelt att tömma 

tanken snabbt.

Programmering för varje 

ändamål & servicevänlig

Hakos kontrollsystem gör 

det möjligt att programmera 

maskinen för att anpassas 

till varje ändamål. T.ex. ett 

automatisktt borst & vatten-

stopp när maskinen stan-

nar. Maskinen klarar backar 

med en lutning på upp till 

10%. Ett elektroniskt diag-

nostiksystem sparar tid och 

pengar när det är dags för 

service.
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Teknisk data Scrubmaster B140 R

Arbetsbredd cm 88

Sugfotsbredd cm 110 / 95“

Ytkapacitet (teoretisk) m2/tim 5.300

Spänning Volt 24

Arbetshastighet km/tim 6

Antal borstar st 2

Renvattentank liter 140 (flex-tank)

Smutsvattentank liter 140 (flex-tank)

Bredd med / utan sugfot cm 110 (95“)/93

Vikt utan batterier kg 365

Vikt med full tank och batterier kg 760

Kraftfull rengöring, med en ytkapacitet på upp 
till 5.300 m². 

Scrubmaster

B140 R 

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

Scrubmaster

B140 R med tillval frontsop



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


