
Puhdistustekniikka · Kuntatekniikka

Scrubmaster B120 R
Kompakti ajettava yhdistelmäkone
Mukava ja tehokas, erinomainen puhdistusjälki
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Tuottava. Ketterä. Ergonominen.

Parempi pinta-alateho ja ylivertainen ketteryys:  

Scrubmaster B120 R on suunniteltu täyttämään kovimmat 

vaatimukset kauppakeskusten, tuotantotilojen ja tiheästi lii-

kennöityjen rakennusten kuten rautatie- ja lentoasemien 

puhtaanapidossa. 120 litran säiliötilavuus, hyvä suoritusky-

ky ja neljä valinnaista työleveyttä mahdollistavat suurten ja 

keskikokoisten tilojen nopean ja tehokkaan puhdistuksen. 

Lisäksi kompaktit mitat ja 90 astetta kääntyvä ohjaus teke-

vät Scrubmasterista ketterän ja joustavan käytössä. Kone 

voidaan varustaa joko lautas- tai sylinteriharjoilla, mikä 

mahdollistaa koneen sovittamisen erilaisiin puhdistustar-

peisiin. Scrubmaster B120 R on täydellisen ergonominen 

työkalu käyttäjälle. Sen tekniset yksityiskohdat takaavat 

työskentelyn tehokkuuden. Hako – innovatiivisia ideoita, 

jotka tuovat tehoa arkiseen työhön.

Turvallinen ja väsyttämätön ympäristö: Ergonominen ja 

selkäystävällinen istuin varmistaa, että kuljettaja voi  

työskennellä tehokkaasti mukavassa istuma-asen-

nossa. Kaikki hallintalaitteet ovat helposti käsillä.

Lisätoiminnot: Valaistu näyttö on  

intuitiivinen ja helppokäyttöinen. 

Varoitusnäyttö ilmaisee automaatti-

sesti, kun säiliössä on alle 10 litraa 

jäljellä. Yhden painikkeen käyttö:  

Kaikki toiminnot voidaan käynnistää 

vain painikkeen painalluksella. 

Boost-painike aktivoi suurimman 

harjapaineen ja vesimäärän. 

Hidas toimintatila: Nopeus voidaan rajoittaa 

3,5 km/h:iin yhdellä painikkeen painalluksella.
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Helppo käsitellä.

Scrubmaster B120 R on erittäin tehokas, 

mutta myös hyvin joustava käytössä. Kahdella 

sylinteriharjalla varustettu kone mahdollistaa  

lakaisun ja pesun yhdellä ajokerralla. Uloskään-

tyvien roiskesuojien ansiosta harjojen vaihto 

käy vaivattomasti.

Järeät puskurit edessä ja  

takana toimivat törmäyssuojina  

turvallisuuden parantamiseksi.

Kompaktin rakenteensa ansiosta  

Scrubmaster B120 R mahtuu toimi-

maan myös kapeissa käytävissä.

Lisävarusteena: Varoitusjärjestel-

mät ja työvalo takaavat turvalli-

suuden myös vilkkaasti 

liikennöidyillä alueilla.

Oikealla puolella koneen sivulle 

ulottuva pesuyksikkö mahdollistaa 

työskentelyn seinien ja korokkei-

den lähellä.
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Sisäinen latauslaite mahdollistaa akun lataamisen 

tavallisesta 220/230 V pistorasiasta.

Sisäinen annostelujärjestelmä on täysin integ-

roitu koneeseen ja varmistaa, että pesuaineita 

annostellaan aina optimaalinen määrä käytettä-

vän vesimäärän mukaisesti.

Teknologia tehostaa työskentelyä
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Säästää aikaa

Hienostuneet tekniset yksityiskohdat antavat pohjan aikaa ja kustannuksia 

säästävälle toiminnalle. Päivittäisten rutiinien helpottamiseksi kaikki kompo-

nentit ovat selvästi merkittyjä ja helposti käsillä. Kone on suunniteltu siten, 

että käyttäjä voi itse tehdä kaikki käyttöön liittyvät toimenpiteet latauksesta 

säiliön puhdistukseen asti – turvallisesti, nopeasti ja vaivattomasti.  

Hako – teknologiaa taloudellisen ja tehokkaan työskentelyn hyväksi.

Äärimmäisen ketterä: Koneen pieni kääntö-

ympyrä, vain 179 cm, ja 90 astetta kääntyvä 

ohjaus helpottavat työtä nurkissa ja kapeissa 

käytävissä – tämä on suuri etu joustavan 

työskentelyn kannalta.

Säiliön sileät sisäpinnat helpottavat säiliön puhdistusta ja 

estävät lian pinttymisen pinnoille. Selvästi merkitty: Kaikki 

tarkastus- ja huoltokohteet on merkitty keltaisella värillä.

Yhdellä silmäyksellä: Harjojen ja laikkojen kulu-

misilmaisin. Käytännöllinen irrotusjärjestelmä 

mahdollistaa harjojen nopean ja helpon vaihta-

misen – työkaluja ei tarvita.
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Aina idean verran edellä

Scrubmaster B120 R WB700 TB750 WB800 TB900

Työleveys 70 cm 75 cm 85 cm 90 cm

Puhdas-/likavesisäiliö 120/120 l 120/120 l 120/120 l 120/120 l

Teoreettinen  
pinta-alateho 4 500 m²/h 4 800 m²/h 5 500 m²/h 5 800 m²/h

Työskentelynopeus 
maks. 6,5 km/h 6,5 km/h 6,5 km/h 6,5 km/h

Nimellisjännite 24 V 24 V 24 V 24 V

Tehonkulutus,
ajomoottori 727 W 727 W 727 W 727 W

Tehonkulutus,
harjamoottori 2 x 876 W 2 x 960 W 2 x 876 W 2 x 960 W

Tehonkulutus,  
imumoottori 480 W 480 W 480 W 480 W

Harjojen lukumäärä/tyyppi 2 sylinteri-
harjaa

2 lautas- 
harjaa

2 sylinteri-
harjaa

2 lautas- 
harjaa

Harjojen r/min 850 210 850 210

Aktiivinen imusuulakkeen 
leveys 95 cm 95 cm 110 cm 110 cm

Leveys ilman imusuulaket-
ta/sen kanssa 81/96 cm 81/96 cm 95/112 cm 95/112 cm

Kokonaispaino 
käyttövalmiina 707 kg 723 kg 709 kg 738 kg

Tekniset tiedot

Hako-Chemical  
on Demand 

Lisävarusteena saatava  

Hakon tarjoama tekninen 

toiminto Hako-Chemical on 

Demand (CoD) edistää sekä 

puhtautta että ympäristöys-

tävällisyyttä ja alentaa samal-

la käyttökustannuksia. Pesu-

aine voidaan lisätä 

painikkeen painalluksella ja 

vain tarvittaessa. Kevyemmin 

likaantuneet lattiat voidaan 

puhdistaa täysin ilman kemi-

kaaleja.

Hako-AquaControl 

Hako-AquaControl varmis-

taa, että harjat ja vedentulo 

pysähtyvät automaattisesti 

koneen seistessä paikoil-

laan. Lisäksi järjestelmä 

mahdollistaa pesuaineliuok-

sen tarkan ja nopeudesta 

riippuvan annostelun.

Hako-LowNoise

Hako-LowNoise pitää rasit-

tavan melun kurissa. Käy-

tännössä Scrubmaster 

B120 R on erittäin hiljainen 

ja toimii ympärillä tapahtu-

vaa työskentelyä häiritse-

mättä. 

Varaamme oikeuden tuotteidemme 
muotoilun, värin ja rakenteen muu-
toksiin teknisen kehitystyön johdos-
ta. Kuvissa voi olla lisävarusteita.

6

81-10-2885_Scrubmaster B120 R_FI.indd   6 5.9.2017   9:41:05



RECORDER

Fleet-Management

Hakon verkkopohjainen kalustonhallintajär-

jestelmä: Konekantasi tärkeimmät tiedot 

kootaan yhteen ja luettavaksi tietokoneella 

tai älypuhelimella milloin tahansa koneiden 

datapohjaisen, taloudellisen ja turvallisen 

käytön tukemiseksi.

Top-Service: Teknikkomme on 

aina lähellä sinua nopeaa palve-

lua varten paikan päällä.

Helppo pääsy diagnoositietoihin 

helpottaa huoltotöitä ja mahdol-

listaa ajoasetusten muuttamisen.

Nopeasti paikalla aina tarvittaessa. 650 teknikkoa kautta Eu-

roopan varmistavat nopean teknisen tuen. Tiivis huoltover-

kostomme ja GPS-paikannusta hyödyntävä palvelumme 

takaavat, että tarvittavat kunnossapito- ja huoltotyöt voidaan 

suorittaa nopeasti ja tehokkaasti paikan päällä, jolloin seison-

ta-ajat lyhenevät.

Hako Financen tarjoamat rahoituspalvelut mahdollistavat 

asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden ja budjettien mukaiset 

koneiden leasing- tai vuokrauspalvelut.

Nopeasti paikan päällä ja käytet-
tävissä

 
Hako Finance
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Hako: Ympäristöystävälli-
nen alusta alkaen

Haluamme jättää jälkeemme 

puhtaan maan.  

Siksi luonnonvarojen, ympä-

ristön ja ilmaston suojelu on 

osa kaikkea toimintaamme. 

Tästä olemme saaneet vah-

vistuksen riippumattomilta 

tutkimuslaitoksilta.

Käytettävissä

Hakon päivystys ja varaosi-

en pikatoimitus varmistavat 

koneidemme parhaan käy-

tettävyyden.

Kaikkialla ja aina 
lähelläsi

Tehokas myynti- ja huol-

toverkostomme takaa ly-

hyet etäisyydet ja nopean 

tuen.

Osto, vuokraus, leasing

Voimme tarjota monia rää-

tälöityjä ja houkuttelevia ra-

hoitusmahdollisuuksia.

Turvallista puhtautta. Koneemme 

täyttävät tiukimmat vaatimukset.

Oy Hako Ground & Garden Ab 
Vanha Porvoontie 256 C 
01380 Vantaa 
puh. 09 87 007 33
hako@hako.fi
www.hako.fi
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