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Scrubmaster B120 R
Compacte zit schrob-zuigmachine
Comfor tabe l  en kracht ig voor een ef f ic iënt  re in ig ingsresul taat



Productief. Wendbaar. Ergonomisch.
Verhoogde prestaties en superieure wendbaarheid:     

de Scrubmaster B120 R is ontworpen om te voldoen 

aan de hoogste eisen voor het schoonmaken van      

winkelcentra, productiehallen en hoogwaardige           

gebouwen, zoals treinstations en luchthavens. 

Met zijn tankcapaciteit van 120 liter, gecombineerd met 

hoge operationele prestaties en verkrijgbaar in vier    

verschillende werkbreedtes, zorgt de  machine voor een 

snelle en efficiënte reiniging van grote en middelgrote 

gebieden. Bovendien maken de compacte afmetingen                                  

                                                                                  

en een 90 graden stuurhoek de Scrubmaster B120 R zeer 

wendbaar en flexibel in gebruik. 

De machine kan uitgerust worden met schijf- of walsborstels 

waarmee de configuratie aangepast kan worden aan de 

individuele reinigingsbehoeften. De Scrubmaster B120 R biedt 

een perfecte werkplek voor de gebruiker: ergonomisch ont-

worpen en uitgerust met geavanceerde technische details die 

zorgen voor efficiënt werken. Innovatieve ideeën die tot zijn 

recht komen in de dagelijkse werkroutine.

Veilig en onvermoeid werken: de ergonomische en 

rugvriendelijke stoel zorgt ervoor dat de bestuurder 

efficiënt en comfortabel kan werken.  

Alle bedieningselementen zijn binnen handbereik.

Extra functies: het verlichte display 

is intuïtief en makkelijk te bedienen. 

Een waarschuwingslicht geeft   

automatisch aan wanneer het 

tankniveau lager is dan 10 liter. 1-knop besturingssysteem:  

Alle functies kunnen met één druk op 

de knop worden gestart. 

De boostknop activeert zowel 

de maximale borsteldruk als de 

waterstroom. 

Langzame modus: met één druk op de 

knop kan de snelheid tot 3,5 km/h 

verminderd worden



Gemakkelijk in gebruik

De Scrubmaster B120 R is niet alleen zeer  

efficiënt maar ook zeer flexibel in gebruik.  

Uitgerust met twee walsborstels waarmee je 

zowel kan vegen als schrobben in één enkele 

arbeidsgang. 

Met twee uitklapbare reinigingsingsstrips kunt 

u snel en gemakkelijk de schijfborstels en/of 

walsborstels wisselen.

Robuuste bumpers zowel   

voor als achter zorgen voor 

efficiënte bescherming tegen 

stoten en verhoogt de veilig-

heid.

Dankzij het compacte design kan de 

Scrubmaster B120 R ook in smalle 

gangpaden en gangen werken.

Optioneel verkrijgbaar:        

waarschuwingssystemen en 

werklicht zorgen voor veilig 

werken in druk bezochte 

gebieden.

Schrobdek steekt uit naar  

rechts om dicht bij muren en 

randen te kunnen werken.



De on-board lader maakt het mogelijk om de 

batterij op elk 220/230 V stopcontact te laden.

Het on-board doseersysteem is volledig  

geïntegreerd in het design van de machine   

en zorgt voor de juiste dosering van het Hako 

reinigingsmiddel, afhankelijk van de            

hoeveelheid water dat wordt gebruikt.

Technologie biedt efficiënt werken



Tijdsbesparing

Geavanceerde technische details vormen de basis van zowel tijd- als kosten-

efficient werken. Om de dagelijkse routine te vergemakkelijken zijn alle on-

derdelen duidelijk aangegeven en gemakkelijker te bereiken. 

De machine is ontworpen om schoonmaakmedewerkers op een veilige en 

snelle manier met minimale inspanningen alle werkgerelateerde taken uit te 

voeren, van energievoorziening tot het reinigen van de tank. 

Hako, technologie die economisch en efficiënt werken ondersteunt .

Extreem wendbaar: zowel de kleine draai-

cirkel van de machine van slechts 179 cm 

en de 90 graden stuurhoek, zorgen voor  

gemakkelijk werken in hoeken, smalle gang-

paden en gangen, nog een groot pluspunt 

in termen van flexibiliteit.

Vlakke binnenoppervlakte in de tank: maakt het schoon-

maken van de tank makkelijker en voorkomt dat het 

resterende vuil zich vasthoudt aan de oppervlakte. 

Duidelijk aangegeven: alle onderdelen die regelmatig    

inspectie en onderhoud vereisen, zijn geel gemarkeerd.

Overzicht in één oogopslag: borstel slijtage    

indicator. Een comfortabel afvoersysteem zorgt 

voor een snelle en eenvoudige wisseling van de 

borstels, zonder gebruik van gereedschap.



Altijd één idee vooruit

Scrubmaster B120 R WB700 TB750 WB800 TB900

Werkbreedte 70 cm 75 cm 85 cm 90 cm

Schoon- / vuilwatertank 120/120 l 120/120 l 120/120 l 120/120 l

Theoretische 
oppervlakteprestatie 4.500 m²/h 4.800 m²/h 5.500 m²/h 5.800 m²/h

Werksnelheid tot 6,5 km/h 6,5 km/h 6,5 km/h 6,5 km/h

Nominale spanning 24 V 24 V 24 V 24 V

Rijmotor vermogen 727 W 727 W 727 W 727 W

Borstelmotor vermogen 2 x 876 W 2 x 960 W 2 x 876 W 2 x 960 W

Zuigmotor vermogen 480 W 480 W 480 W 480 Wt

Borstelaantal 2/wals 2/schijf 2/wals 2/schijf

Borsteltoerental 850 210 850 210

Werkzame zuigbreedte 95 cm 95 cm 110 cm 110 cm

Breedte zonder/met 
zuigmond 81/96 cm 81/96 cm 95/112 cm 95/112 cm

Totaalgewicht bedrijfs-
klaar 707 kg 723 kg 709 kg 738 kg

Technische    
gegevens

Hako-AquaForce®

Hako-AquaForce® is het 

grondig en milieuvriendelijk 

reinigen zonder chemie met 

gedemineraliseerd  water. 

Naast uitstekende reiniging 

en minimale vuilaanhechting, 

profiteert u ook van kosten-

besparing door het sterk 

gereduceerde reinigings-

middelverbruik.

Hako-Chemical  
on Demand 

Nog een techniek voor meer 

reinheid en milieu- en bedrijfs- 

kostenbesparing is het 

optionele systeem Chemical on

Demand (CoD). Het reinigings-

middel wordt hier per druk op 

de knop, alleen bij vervuiling, 

ingezet. Hierdoor kan reiniging 

van oppervlakken zonder

hoge vervuilingsgraad compleet

zonder chemie plaatsvinden.

Hako-AquaControl 

Hako-AquaControl zorgt 

ervoor dat borstels en wa-

tertoevoer, bij stilstand van 

de machine, automatisch 

gestopt worden. Tevens 

wordt het reinigingsmiddel 

iedere keer exact en 

afhankelijk van de rijsnelheid 

gedoseerd.

Hako-LowNoise

Met Hako-LowNoise wordt 

het geluid geen belasting 

voor u. De speciale isolatie 

reduceert geluidsemissie.

Optioneel is er ook een  

„Silence-Kit“ verkrijgbaar 

voor onze schrobmachines, 

met een druk op de knop 

kan in „stille“ gebieden   

het geluid nogmaals      

gereduceerd worden.

Wijzigingen in vorm, kleur en 
uitvoering voorbehouden met 
het oog op verdere technische 
ontwikkeling. Afbeeldingen kunnen 
iets afwijken.



RECORDER

Fleet-Management

Hako’s online Fleet-management systeem: 

de belangrijkste gegevens in uw vloot zijn 

centraal samengevoegd en beschikbaar 

om te bekijken op pc of smartphone.     

Hiermee krijgt u automatisch meer inzicht 

in uw machinevloot op elk gewenst tijdstip.

Top service: er is altijd een  

monteur in de buurt om snelle 

service aan te bieden.

Eenvoudige toegang tot de  

interface vergemakkelijkt 

zowel onderhoudswerkzaam-

heden als het wijzigen van de 

rijinstellingen.

Er zijn 650 servicemonteurs met GPS-gestuurde planning 

beschikbaar in heel Europa om service en onderhoud te 

plegen aan de compacte Hako veegmachines.                

Het uitgebreide service netwerk biedt één groot voordeel:    

u kunt er zeker van zijn dat de werkplaats van één van onze 

service partners zich in uw omgeving bevindt zodat 

noodzakelijk onderhoud efficiënt en op korte termijn kan 

worden uitgevoerd.

De financieringsmogelijkheden die Hako Finance 

aanbiedt, maakt het mogelijk om te huren of leasen 

naar uw individuele wensen en budget.

We zijn er 24/7 voor u: Dankzij het

uitgebreide verkoop- en servicenetwerk  

 
Hako Finance



Hako: vanaf het begin

milieuvriendelijk

Wij willen onze aarde

schoon houden, daarom

wordt ons handelen

bepaald door bescherming

van het milieu en klimaat.

Dit is door onafhankelijke

instituten bevestigd.

Meer informatie over onze

toewijding aan het milieu

vindt u op www.hako.nl.

Wij staan altijd voor u

klaar

De 24-uurs servicedienst

van Hako garandeert snelle

beschikbaarheid van

onderdelen.

Overal en dicht bij

u in de buurt

Ons uitgebreide netwerk

voor verkoop, service en

onderhoud staat voor u

klaar, in heel Europa.

Kopen, huren. lease 

Wij bieden u diverse

individuele en aantrekkelijke

financieringsmogelijkheden.

Hygiëne gecombineerd met 

veiligheid. Onze machines 

voldoen aan de hoogte eisen.

Hako B.V.  
Industrieweg 7
6673 DE ANDELST
Telefoon: +31(0)488-473333
E-mail: info@hako.nl
Internet: www.hako.nl 1
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Schoon en veilig 

Onze machines voldoen

aan strenge kwaliteitseisen,

„Kwaliteit geproduceerd

door Hako“.

Hako reinigingsmiddelen

Hako heeft ook speciaal

ontwikkelde reinigings-    

middelen voor elk type vloer

en vervuiling. Zeer effectief

en veilig voor gebruik in uw

Hako machine. Informeer

bij uw Hako adviseur.

 


