
Scrubmaster B120 R
Kompakt åkbar kombiskurmaskin
Bekväm, kraf t fu l l  och ef fek t iv t  för  et t  renare resul tat



Produktiv. Lättmanövrerad. Ergonomisk.

Ökad ytkapacitet och överlägsen manövrering: 

Scrubmaster B120 R är designad för att möta de högsta 

kraven när det kommer till rengöring av köpcentra, pro-

duktionshallar och högt frekvent använda ytor så som t.

ex. tågstationer och flygplatser. Med sin tankkapacitet på 

120 liter i kombination med hög driftsprestanda och fyra 

olika arbetsbredder, möjliggör snabb och effektiv 

rengöring av stora och medelstora ytor. De kompakta    

dimensionerna och en 90 graders vändradie gör 

Scrubmaster mycket flexibel och enkel att manövrera. 

Maskinen kan antingen utrustas med disk-eller cylinder-

borstar, vilket gör det möjligt att anpassa maskinen efter 

individuella rengöringskrav. Scrubmaster B120 R är en 

perfekt arbetsplats för föraren: ergonomiskt utformad och 

utrustad med detaljer som förenklar effektiv rengöring. 

Hako – Innovativa idéer som lönar sig i den dagliga städ-

ningen.

Säkert och bekvämt arbete: Det ergonomiska och 

ryggvänliga sätet garanterar att föraren kan arbeta 

effektivt och samtidigt ha en bekväm arbetsställning. 

Allt på kontrollpanelen är inom räckhåll.

Ytterligare funktioner: Den upplysta 

displayen är enkel att förstå och 

använda. En varningsdisplay indi-

kerar automatiskt när tankens 

fyllnadsnivå faller under 10 liter.

Den gröna Hako-knappen: Alla funktioner 

kan startas med endast ett knapptryck.

Boozt-knappen aktiveras: Både 

maximalt vattenflöde och 

borsttryck.

Långsamt läge: Hastigheten kan reduceras 

till 3,5 km/h med ett tryck på knappen.
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Enkel hantering

Scrubmaster B120 R är inte bara extremt 

effektiv, utan även mycket flexibel. Utrustad 

med två cylinderborstar både sopar och 

skurar maskinen i ett och samma arbets-

moment. Två uppfällbara sidokjolar gör det 

möjligt att snabbt och enkelt byta borstar.

Robusta stötdämpare både 

fram och bak ger effektivt 

kollisionsskydd och ökad  

säkerhet.

Tack vare sin kompakta design, 

fungerar Scrubmaster B120 R perfekt 

i smala utrymmen och korridorer. 

Tillvalsfunktion: Varningssystem 

och arbetsbelysning gör arbetet 

säkert i befolkade områden.

Utskjutande skurhuvud för 

arbete och rengöring nära 

väggar och kanter.
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Den inbyggda laddaren laddar maskinen i ett 

vanligt 220/230 V eluttag.

Den inbyggda kemdoseringen är integrerad i 

maskinens design och säkerställer att rätt dos 

kem tillsätts beroende på mängd vatten. 

(OBS! Tillval)

Teknik som ger effektiv arbetskraft
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Spara tid

Smarta tekniska detaljer utgör grunden för både tids- och kostnadsbesparing-

ar. För att göra det dagliga underhållet enklare är alla delar tydligt uppmärkta 

och lättillgängliga. Maskinen är designad för att göra det möjligt för föraren att 

göra allt arbete med maskinen – Från uppladdning till rengöring – på ett 

säkert och effektivt sätt, med minsta möjliga ansträngning. 

Hako – Teknik som stödjer ekonomiskt och effektivt arbete.

Mycket lättmanövrerad: Maskinens smala 

vändradie på endast 179 cm ger enkelt 

arbete i hörn, nära kanter, i smala gångar 

och korridorer – ännu ett stort plus när det 

gäller flexibilitet.  

Släta innerväggar i tanken gör det enklare att rengöra 

och förhindrar att smutsrester fastnar. 

Tydligt märkt: Alla delar som behöver dagligt underhåll 

och översyn är tydligt markerade i gult.

Enkel översikt: Indikator för slitning av borstar 

och rondeller. Smidig borstdemontering gör ar-

betet att byta borstar och rondeller snabbt och 

enkelt – helt utan verktyg.
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Alltid idéer framåt

Scrubmaster B120 R RC700 RD750 RC800 RD900

Arbetsbredd 70 cm 75 cm 85 cm 90 cm

Renvatten-
/smutsvattentank 120/120 l 120/120 l 120/120 l 120/120 l

Ytkapacitet, teoretisk 4.500 m²/tim 4.800 m²/tim 5.500 m²/tim 5.800 m²/tim

Arbetshastighet
upp till 6,5 km/tim 6,5 km/tim 6,5 km/tim 6,5 km/tim

Spänning 24 V 24 V 24 V 24 V

Effekt drivmotor 727 W 727 W 727 W 727 W

Effekt borstmotor 2 x 876 W 2 x 960 W 2 x 876 W 2 x 960 W

Effekt sugmotor 480 W 480 W 480 W 480 Wt

Antal/typ av borstar 2/cylinder 2/disc 2/cylinder 2/disc

Borstar varv/min 850 210 850 210

Sugfotsbredd 95 cm 95 cm 110 cm 110 cm

Bredd utan/med sugfot 81/96 cm 81/96 cm 95/112 cm 95/112 cm

Totalvikt, redo för 
användning 707 kg 723 kg 709 kg 738 kg

Teknisk data

Hako-AquaControl 

Hako-AquaControl   

garanterar att både 

borstarna och vatten-

tillförseln automatiskt 

stannar när maskinen 

står still. Dessutom ger 

systemet noggrann och 

hastighetsberoende 

dosering av kem.

Hako-LowNoise

Hako-LowNoise säker-

ställer att bullret inte stör. 

Scrubmaster B120 R har 

väldigt låg ljunivå och stör 

inte annan pågående   

verksamhet.

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

är alltid i din närhet för att till-

handahålla snabb service på 

plats.

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 nöd-

vändiga underhålls- och servicearbetet 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

Maskinen ställs in för           

kontroller av service och      

arbetssätt digitalt.
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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 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.

Köp, hyra, leasing, 

funktionsavtal

Vi erbjuder alla typer av  

finansiella lösningar.   

Kontakta oss så         

specialanpassar vi efter 

Era önskemål.

Renlighet och säkerhet!      

Våra maskiner uppfyller         

de högsta kraven.

Hako GmbH  
Head Office
Hamburger Str. 209-239
23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 45 31- 806 0
info@hako.com
www.hako.com 8
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Johans Städmaskiner

Box 97, 851 02 Sundsvall

010-252 91 00

info@johans.se

www.johans.se

Auktoriserad återförsäljare till Hako Ground & Garden AB:


