
Scrubmaster B70
Gåbakom kombiskurmask in för  mede lstora y tor
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1) Inbyggd laddare

Gör det möjligt att ladda 

maskinen i ett vanligt 

eluttag.  

2) Lågt, utstående 

skurhuvud med 

planborstar 

Med en höjd på endast 10 

cm, är maskinen idealisk för 

rengöring under hyllor och 

butiksgondoler.

3) Ingen försop

Med ett inbyggt smutsupp-

samlar system samlas smuts 

in i en smutslåda som är 

enkel att tömma. 

(Gäller endast B70 CL cyl), 

Det gör att man slipper 

tidskrävande manuellt 

arbete med att försopa.

4) Servicevänlig

Inga verktyg behövs för att 

byta borste, smutsvatten-

tanken är enkel att rengöra 

tack vare det stora locket, 

justerbar ventil för utsläpp av 

smutsvatten, felindikator i 

displayen, enkelt att komma 

åt batterierna.

5) Innovativ utforming av 

sugfoten

Sugfoten gör att vatten och 

rengöringsmedel helt sugs 

upp från golvet, även vid 

svårare golvförhållanden. 

Sugbladen är mycket slit-

starka och utformade för 

fyrsidig användning, och 

lossnas och vänds/byts

enkelt helt utan verktyg.

 

6) Anti-Skum system

Gör att skum inte kommer 

in i sugmotorn, vilket leder 

till lång livslängd på 

maskinen och låga service-

kostnader.

7) Automatiskt påfylln-

ings- och doseringssys-

tem

Sparar arbetstid för att fylla 

på renvattentanken och är 

ekonomiskt då det auto-

matiskt fördelar rätt mängd 

kemikalier. 

8) Ljudreducering

Ljudreducerings knappen 

gör det möjligt att tillfälligt 

reducera motorhastigheten 

vid behov av en tystare 

arbetsmiljö. (B70 CL)
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Vi reserverar oss för rättigheten att göra tekniska förbättringar på maskinen som påverkar form, design & färg. Maskinerna på bilderna kan ha tillvals-
funktioner.

Scrubmaster

B70  CL CYL

Scrubmaster

B70 

Scrubmaster

B70  CL

Bra lösningar för bra beslut

Teknisk data B70 B70 CL B70 CL CYL

Arbetsbredd 65 cm 65  cm 60 cm

Sugfotsbredd 95 cm 95 cm 95 cm

Ytkapacitet (teoretisk) 3,200 m2 3,200 3,000 m2

Spänning 24 Volt 24 Volt 24 Volt

Antal borstar 2 planborstar 2 planborstar 2 cylinderborstar

Arbetshastighet 5 km/h 5 km/h 5 km/h

Ren- / smutsvattentank volym 70 l 70 l 70 l

Bredd utan / med sugfot 59 / 95 cm 59  / 95 cm 59 / 95 cm

Vikt utan batterier 175 kg 190 kg 182 kg

Vikt, med full tank & batterier 325 kg 338 kg 380 kg

Total strömförbrukning 2.26 kW 2.28 kW 2.28 kW
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DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001

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


