
Scrubmaster B175 R
Kraftig kjørbar kombiskuremaskin
Ef fek t iv  rengjør ing også i  st igninger
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Skur oppover!

Høy ytelse under alle forhold: Scrubmaster B175 R finnes 

i tre ulike arbeidsbredder og er enten utstyrt med sylinder- 

eller diskbørster. Maskinen har høy flatekapasitet og stor 

kraft for å kunne utføre alle arbeidsoppgaver på en effek-

tiv måte, også i stigninger.

Ved aktivering av «saktemodusen» senkes hastigheten til 

3,5 km/t for å garantere kontrollert og effektiv rengjøring. 

90° styreutslag gir liten venderadius i trange omgivelser. 

Dette er bare noen få eksempler på hvorfor Scrubmaster 

B175 R er det perfekte valget når det gjelder rengjøring av 

store arealer som for eksempel flyplasser, industrihaller, 

kjøpesentre eller logistikkbygg.

1-knapps betjening: Alle funksjoner startes 

ved å trykke på kun én knapp.

Ved å trykke på boostknappen aktiveres  

både maksimal vanntilførsel og maksimalt 

børstetrykk.

Saktemodus: 

med ett enkelt  

tastetrykk reduseres  

hastigheten til 3,5 km/t.
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Rengjøring under tøffe forhold

Scrubmaster B175 R rengjør i 

stigninger på opptil 15 % 

(ekstrautstyr) – ideelt ved bruk i 

parkeringshus med flere etasjer.

Full oversikt med kun én knapp:

Det store og tydelige 4,3 tommers fargedisplayet  

gir føreren informasjon om batteristatus eller nivået i 

vanntankene.  

Det er lett å velge funksjonene, enten via hurtigvalg-

knapper eller ved å benytte skruknappen. 

Effektiv og kraftig:

Scrubmaster B175 R rengjør 

pålitelig opp til 7560 m2/time

Standardutstyr:

USB-uttak til opplading  

av mobiltelefoner.
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Kraftig, og utstyrt med  
smarte detaljer
Scrubmaster B175 R er den perfekte arbeidsplassen for 

føreren: ergonomisk utformet og utstyrt med smarte, 

tekniske detaljer for mer effektivt arbeid. Alt som trengs for 

å kjøre maskinen finnes innen rekkevidde og er enkelt å 

betjene – som igjen bidrar til å redusere opplæringstiden 

for personalet. Daglig rengjøring og tilsyn av maskinen kan 

utføres raskt og komfortabelt av føreren.

Veibelysning:

Arbeidslyset (ekstrautstyr)  

lyser opp området som skal 

rengjøres.

Optimal oversikt:

Føreren sitter sentralt plassert 

på maskinen, noe som gir god 

oversikt over arbeidsområdet.

En komfortabel arbeidsstilling:

Den ergonomiske førerplassen 

(ekstrautstyr) garanterer en god  

og komfortabel arbeidsstilling.
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Enkel å rengjøre:

Den store åpningen i skitten-

tanken gjør rengjøringen enkel 

– spesielt i kombinasjon med 

spylemunnstykket, som er 

ekstrautstyr.

Raskt bytte av børster:

Demontering og montering av 

børstene utføres automatisk, 

slik at de kan byttes raskt og 

enkelt.

Praktisk løsning:

En manuelt oppfellbar sugefot 

gjør det lettere å vedlikeholde  

og rengjøre maskinen.

Alltid riktig dosering:

Avhengig av vanntilførselen 

regulerer kjemidoseringssystemet 

automatisk riktig mengde 

kjemikalier.

Enkel vedlikeholdsservice som nesten gjør seg selv

Scrubmaster B175 R er konstruert for å være brukervennlig 

– også når det gjelder rengjøring og vedlikehold av maski-

nen: f.eks. takket være en manuelt oppfellbar sugefot, au-

tomatisk bytte av børster og utsvingbare sidevaskenheter.

En utmerket kombinasjon:

Som ekstrautstyr finnes det en frontfeier, som monteres foran 

maskinen, slik at løst smuss samles opp før gulvet vaskes.

Rent over alt:

Takket være ekstrautstyr, som 

spylemunnstykket med holder 

til å rengjøre maskinen, eller 

håndholdt spyle- og suge-

munnstykke til rengjøring av 

vanskelig tilgjengelige steder.
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Tekniske data

Hako-AquaControl

Hako-AquaControl sikrer at 

både børstene og vann-

tilførselen stopper auto-

matisk når maskinen står 

stille. Systemet sørger i 

tillegg for nøyaktig og 

hastighetsavhengig 

dosering av kjemikalier.

Vi forbeholder oss retten til å foreta 
tekniske forbedringer på maskinen, 
som kan påvirke form, konstruksjon 
og farge. Maskinene på bildene kan 
være utstyrt med ekstrautstyr.

Fremtidsrettede løsninger

Scrubmaster B175 R RC850 RD900 RD1080

Arbeidsbredde 85 cm 90 cm 108 cm

Rentvanns-/skittentank 175/175 l 175/175 l 175/175 l

Arealkapasitet, teoretisk 5950 m²/time 6300 m²/time 7560 m²/time

Arbeidshastighet opptil 7 km/t 7 km/t 7 km/t

Spenning 36 V 36 V 36 V

Batterikapasitet 280 – 320 Ah 280 – 320 Ah 280 – 320 Ah

Børstemotor, ef fekt 2 x 920 W 2 x 930 W 2 x 930 W

Sugemotor, effekt (1-/2 turbiner) 640/1280 W 640/1280 W 1280 W

Antall/type børster 2/sylinderbørs-
te 2/diskbørste 2/diskbørste

Børster, o/min 850 210 210

Sugefotbredde 110 cm 110 cm 126 cm

Bredde uten/med sugefot 94/113 cm 94/113 cm 112/129 cm

Totalvekt, klar ti l bruk 1000 kg 1010 kg 1015 kg
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Service:

Vi har alltid en tekniker i 

nærheten som kan gi deg 

rask service på stedet.

Maskinen stilles inn for 

servicekontroller og 

arbeidsmetoder digitalt. 

Raskt på plass ved behov: Vi har god geografisk dekning, 

slik at dere får hjelp i god tid og unngår nedetid. Våre 

kyndige serviceteknikere utfører alt av nødvendig 

vedlikeholds- og servicearbeid på en rask og effektiv måte. 

Kjøp, leie, leasing, funksjonsavtaler.

Vi tilbyr en rekke finansieringsløsninger.

Kontakt oss i dag, så skreddersyr vi en 

løsning som passer dine behov.

Raskt på plass! 

Finansiering



Renslighet og sikkerhet! 

Maskinene våre oppfyller 

de strengeste kravene.
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Blue Competence er et initiativ 
fra VDMA (www.vdma.org). Ved 
å benytte varemerket «Blue 
Competence» bekjenner vi oss 
til verkstedindustriens tolv 
retningslinjer for bærekraft: 
www.bluecompetence.net/about

Hako: miljøvennlig fra 

begynnelsen!

For oss er det en selvfølge 

å bevare og verne om 

miljøet! Vi stiller høye krav  

til miljøvennlighet allerede 

under produksjonen av 

maskinene.

Vi er alltid tilgjengelige!

Fra vårt store lager leverer 

vi raskt reservedeler og til-

behør.

Vi er til stede i  

nærheten av deg.

Vi har god geografisk 

dekning både når det 

gjelder salg og service. 

Alt for å være til stede  

for kundene våre.

Avtaler om kjøp, leie eller 

leasing – spesialavtaler

Vi tilbyr en rekke finan-

sieringsløsninger. Kontakt 

oss, så skreddersyr vi et 

tilbud.
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