
Tehnologie de curățare • 
Tehnologie pentru municipalitate

Scrubmaster B120 R 
Mașină de spălare – uscare compactă cu operator
Confortabi lă  ș i  puternică  pentru o  curățenie  e f ic ientă  



Productiv. Manevrabil. Ergonomic.
Randament crescut în ceea ce privește suprafața și 

manevrabilitate ridicată: Scrubmaster B120 R a fost 

proiectat pentru a respecta cele mai înalte standarde 

când vine vorba de curățarea centrelor de cumpărături, 

halelor de producție și clădirilor cu trafic intens precum 

gările și aeroporturile. Cu o capacitate a rezervorului de 

120 litri combinată cu randament de operare ridicat 
și disponibilă în patru mărimi de lucru diferite, mașina 

permite curățarea rapidă și eficientă a suprafețelor de 

dimensiuni mari și medii. Mai mult, dimensiunile sale 

compacte și unghiul de bracare de 90 de grade fac ca 

Scrubmaster să fie extrem de manevrabilă și flexibilă 

atunci când este folosită. Mașina poate fi prevăzută fie cu 

perii sub formă de disc sau cilindru care să permită 

adaptarea configurației pentru a îndeplini cerințele de 

curățare individuale. Scrubmaster B120 R oferă spațiul 

de lucru perfect pentru operator: proiectat ergonomic și 
prevăzut cu detalii tehnice sofisticate care asigură o 

activitate eficientă. Hako – idei inovatoare care dau 

rezultate în rutina zilnică de lucru.

Activitate sigură și fără oboseală: Scaunul ergonomic și 

favorabil spatelui asigură șoferului un mediu de lucru 

eficient stând într-o poziție confortabilă. Toate 

elementele de operare sunt la îndemână. 

uncții suplimentare: Afișajul 

iluminat este intuitiv și facil de 

operat. Un afișaj de atenționare 
indică în mod automat când 

nivelul de umplere al 
rezervorului scade sub 10 litri. 

Sistem de operare cu 1 buton: 

Toate funcțiile pot fi pornite la o 

singură apăsare de buton.

Butonul de amplificare 

activează presiunea periilor și 

debitul apei la nivel maxim. 

Mod cu încetinitorul (slow mode): viteza 

poate fi redusă la 3,5 km/h la apăsarea 

unui buton.
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Manipulare facilă 
Scrubmaster B120 R nu este doar extrem de 

eficientă, dar și foarte flexibilă în utilizare. 

Prevăzută cu două perii sub formă de cilindru, 

atât măturarea, cât și spălarea pot fi realizate 

într-o singură fază de lucru. Cilindrii dubli de 

curățat permit comutarea rapidă și facilă dintre 

periile sub formă de disc și periile sub formă de 

cilindru. 

Bara de protecție robustă în 

partea din față și în partea din 

spate protejează eficient 

împotriva coliziunii și sporește 

siguranța. 

Mulțumită formei compacte, 

Scrubmaster B120 R poate lucra în 

treceri și coridoare înguste. 

Opțional disponibil: Sistemele 

de atenționare și girofarul 

asigură o activitate sigură în 

zonele cu trafic intens. 

Perie proeminentă în partea 

dreaptă pentru curățarea 

lângă perete sau margini. 
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Încărcătorul aflat la bord permite 

încărcarea bateriei la orice priză 

convențională de 220/230V.

Sistemul de dozare aflat la bord este complet 

integrat în construcția mașinii și asigură 

adăugarea cantităților optime de detergent de 

curățare, în funcție de cantitatea de apă 

folosită. 

Tehnologia determină activitatea eficientă 
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Economisirea timpului 

Detaliile tehnice sofisticate oferă baza pentru o activitate eficientă atât din punctul 

de vedere al timpului, cât și al costului. Pentru a face activitatea zilnică mai 

ușoară, toate componentele sunt marcate clar și sunt ușor de accesat. Mașina a 

fost proiectată pentru a permite personalului de curățenie să realizeze toate 

sarcinile asociate activității – de la alimentarea cu energie la curățarea 

rezervorului – într-un mod sigur și rapid, depunând minimum de efort. Hako – 

Tehnologie care sprijină activitatea eficientă în mod economic.

Extrem de manevrabilă: Atât raza de 

întoarcere redusă de numai 179 cm, 

cât și unghiul de bracare de 90 grade 

determină o activitate facilă în colțuri, 

treceri și coridoare înguste – alt mare 

plus în ceea ce privește flexibilitatea. 

Suprafețe interioare netede în rezervor: ușurează 

curățarea rezervorului și previn depunerea reziduurilor 

pe suprafață. Marcat în mod clar: Toate componentele 

care necesită inspecție și întreținere regulată sunt 

marcate cu galben. 

Imagine de ansamblu la o simplă privire: 

Indicator de uzură pentru perii și garnituri. Un 

sistem confortabil de evacuare permite 

încărcarea rapidă și facilă a periilor – fără a fi 

nevoie de unelte. 
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Întotdeauna cu o idee în față 

Scrubmaster B120 R WB700 TB750 WB800 TB900

Lățimea de lucru 70 cm 75 cm 85 cm 90 cm

Rezervor soluție/recuperare 120/120 l 120/120 l 120/120 l 120/120 l

Randament teoretic  
suprafață 4.500 m²/h 4.800 m²/h 5.500 m²/h 5.800 m²/h

Viteză de lucru până la 6,5 km/h 6,5 km/h 6,5 km/h 6,5 km/h

Tensiune nominală 24 V 24 V 24 V 24 V

Consum putere 
motor acționare 727 W 727 W 727 W 727 W

Consum putere 
motor perii 2 x 876 W 2 x 960 W 2 x 876 W 2 x 960 W

Consum putere 
motor aspirare 480 W 480 W 480 W 480 Wt

Număr/tip de perii 2/cililndru 2/disc 2/cilindru 2/disc

RPM perii 850 210 850 210

Lățime raclete active 95 cm 95 cm 110 cm 110 cm

Lățime fără/cu 
raclete 81/96 cm 81/96 cm 95/112 cm 95/112 cm

Greutate totală,  
pregătită de utilizare 707 kg 723 kg 709 kg 738 kg

Date 
tehnice 

Hako-AquaForce®

Hako-AquaForce® 

înseamnă curățare 

eficientă și ecologică cu 

apă demineralizată, 

complet lipsită de 

chimicale.

Pe langă obținerea 

unor rezultate de 

curățenie superioare și 

protecție împotriva 

remurdăririi rapide, 

puteți profita de 

economisirea costurilor 

datorită unui consum 

redus semnificativ de 

detergenți. 

Hako-Chemical 
on Demand 

Disponibilă ca opțiune, 

funcția tehnologică Hako-

Chemical la Cerere (CoD) 

crește gradul de curățenie și 

protecția mediului, reducând 

în același timp costurile de 

operare. Detergenții de 

curățare pot fi adăugați prin 

apăsarea unui buton și doar 

când este necesar. Podelele 

mai puțin murdare pot fi 

curățate fără folosirea 

chimicalelor. 

Hako-AquaControl 

Hako-AquaControl 

asigură ca atât periile, 

cât și alimentarea cu 

apă să se oprească 

automat când mașina 

stă pe loc. În plus, 

sistemul dozează 

soluția de curățare 

precis și în funcție de 

viteză.

Hako-LowNoise

Hako-LowNoise se 

asigură ca nivelul sonor 

să nu devină o povară. 

De fapt, Scrubmaster 

B120 R este foarte puțin 

zgomotos și poate lucra 

fără să întrerupă 

activitățile comerciale în 

progres.  

Forma, culoarea și designul 
produselor noastre sunt sub 
incidența modificărilor în 
favoarea dezvoltării tehnice 
ulterioare. Imaginile pot indica 
echipamente opționale. 
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RRREEECCCOOORRRDDDEEERRREREEEREREREEERE

Gestionarea flotei: 
Sistem de gestionare online a flotei Hako: Datele 

cheie ale tuturor mașinilor de curățenie din flota 

dumneavoastră sunt centralizate și disponibile pe 

PC-ul dumneavoastră sau smartphone în orice 

moment pentru a sprijini utilizarea mașinilor 

dumneavoastră pe baza datelor, economic și 

sigur. 

Service de top: Unul dintre 

tehnicieni este permanent în 

apropierea dumneavoastră 

pentru a oferi service rapid la 

fața locului. 

Accesul facil la interfața de 

diagnostic facilitează atât 

lucrările de întreținere, cât și 

modificări la setările de 

acționare. 

Rapid la fața locului când este nevoie: 650 tehnicieni 

din toată Europa asigură suport tehnic prompt. 

Rețeaua noastră strânsă de service și personalul de 

service susținut prin GPS garantează că întreținerea 

și lucrările de service necesare sunt realizate la timp 

și eficient la fața locului pentru a minimiza 

întreruperile. 

Opțiunile de finanțare oferite de Hako Finance permit 

achiziționarea în leasing sau închirierea mașinilor 

pentru a satisface cerințele individuale și bugetele 

clienților.

Rapid la fața locului și  
disponibilă 24/7

Hako Finance
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Hako: Ecologic de la 
început 

Este datoria noastră să 

lăsăm în urmă o 

planetă curată. Din 

acest motiv, resursele – 

de mediu și protecție 

climatică caracterizează 

fiecare proces la Hako, 

certificat de către 

instituții independente. 

Disponibil 24/7

Serviciul de relații cu 

clienții Hako și livrarea 

expres a pieselor de 

schimb garantează 

disponibilitate maximă. 

Oriunde și întotdeauna 
în apropiere

Rețeaua noastră 

eficientă de vânzări 

și service garantează 

proximitate și suport 

rapid. 

Cumpărare, leasing, închiriere 

Vă oferim o gamă largă de 

opțiuni atractive de finanțare 

individuală și de achiziție.

Curățenie combinată cu 

siguranță. Mașinile 

noastre satisfac cele mai 

ridicate standarde. 

PRODUCĂTOR
Hako GmbH
Sediu principal 
Hamburger Str. 209-239 
23843 Bad Oldesloe Tel. 
+49 (0) 45 31- 806 0 
info@hako.com 
www.hako.com
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IMPORTATOR
Sala Impex SRL
Sediu principal
Bucuresti 
Str Firuta 13-15 S5
T: +4.021.450.01.70 int. 110 
F: +4.021.450.17.45
office@sala-group.ro
www.sala-group.ro 




