Tehnologie de curăţare – Tehnologie servicii publice

Scrubmaster B175 R
Mașină pentru spălat-uscat
pavimente
C ură ța re e f icie nt ă, inclu siv p e p lan in clin at

Eficient și puternic:
Scrubmaster B175 R
curăță în mod sigur
suprafețe de până la
7.560 m2 pe oră.

Echipament standard:
priză de încărcare USB pentru
telefoane mobile.

Totul dintr-o privire la răsucirea unui buton:
Afișajul color mare de 4,3 inci clar structurat
informează operatorul despre starea bateriei sau nivelul
de umplere a soluției și rezervorului de recuperare.

Avantaje!

Selectarea funcțiilor este intuitivă și ușoară, fie prin
intermediul unei taste simple, fie prin utilizarea

modului lent reduce viteza de lucru la 3,5 km / h

Disponibil în trei lățimi diferite de lucru și echipat

pentru a asigura o curățare controlată și eficientă.

cu perii cilindrice sau cu disc, Scrubmaster B175

Blocarea direcției la 90° asigură un cerc de rotire

R realizeză fiecare sarcină de curățare, oferind în

minim în zonele limitate. Acestea sunt doar câteva

același timp o performanță ridicată a zonei -

dintre nenumăratele exemple care arată de ce

chiar și atunci când lucrați în pantă. Mașina are

Scrubmaster B175 R reprezintă alegerea perfectă

suficientă putere pentru a efectua toate sarcinile

atunci când vine vorba de curățarea unor zone mari,

de curățare în mod eficient, inclusiv in plan

cum ar fi aeroporturi, unități industriale, centre

inclinat. Activarea

comerciale și zone logistice.

regulatorului cu răsucire-apăsare.
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Performanță excelentă în toate condițiile:
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Modul lent: reduce

Apăsarea butonului boost activează atât

viteza la 3,5 km/h

debitul maxim de apă, cât și presiunea periei.

buton.

Curățarea în condiții dificile
Scrubmaster B175 R curăță

prin apăsarea unui
Sistem de operare cu 1 buton: toate funcțiile

planuri înclinate de până la

sunt pornite prin apăsarea unui buton.

15% (temporar, opțional) -

15%

ideală pentru curățarea
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parcărilor cu mai multe etaje.
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Lucrări de întreținere efectuate aproape fără

Curățenie pân
ă la capăt:
mulțumită accesoriilor opționale,

ajutor
Scrubmaster B175 R a fost conceput pentru a oferi o

cum ar fi o duză de pulverizare cu
suport pentru a curăța mașina

ușurință în utilizare - acest lucru este valabil și

sau un instrument de pulverizare/

atunci când vine vorba de curățarea și întreținerea

aspirare manual pentru a curăța

mașinii: datorită racletei care se pliază manual,

zonele dificil de accesat.

sistemului automat de schimbare a periei și benzilor
de curățare care se pliază în lateral.

Prezentare optimă:
Scaunul șoferului amplasat central permite
operatorului o vedere perfectă asupra zonei
de lucru.

Puternic și echipat cu
detalii inteligente
Scrubmaster B175 R este un loc de muncă perfect
pentru operator: proiectat ergonomic și echipat cu

Soluție practică: Racleta

Ușor de curățat:

Întotdeauna doar dozarea

se pliază manual în sus și

Deschiderea mare a

potrivită: În funcție de

descărcarea și ridicarea

în afară pentru a face

rezervorului de recuperare

cantitatea de apă furnizată,

periilor se efectuează

curățarea și întreținerea

Înlocuire rapidă:

asigură o curățare ușoară - în

sistemul de dozare de la bord

automat - pentru a

detalii tehnice inteligente pentru lucrul mai

zilnică a mașinii mai

special în combinație cu duza

adaugă automat doar

permite schimbarea

eficient. Toate elementele de operare sunt la

ușoară.

de pulverizare opțională.

cantitatea potrivită de

rapidă și confortabilă a

detergenți de curățare.

periilor.

îndemână și intuitiv de utilizat - ceea ce contribuie
la scurtarea pregătirii inițiale pentru operatori.
Curățarea zilnică a mașinii și lucrările minore de
întreținere pot fi efectuate rapid și confortabil de
către personalul de curățare.
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Combinație excelentă:
Iluminatul traseului:

Funcționare mai confortabilă:

Unitatea opțională de pre-măturare colectează

Lampa de lucru

Scaunul ergonomic al șoferului

(opțională) luminează

(opțional) asigură confortul spatelui

murdăria liberă înainte de curățarea umedă a podelei,

zona de curățat.

dvs.

ceea ce economisește o pre-curățare laborioasă.
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Întotdeauna cu o idee înaintea tuturor

®

Hako-AquaForce®
Hako-AquaForce®

Hako-Chemical
on Demand Disponibilă
ca opțiune, caracteristica

înseamnă o curățare

tehnologică Hako Hako-

eficientă și ecologică, cu

Chemical on Demand (CoD)

Hako-Aquacontrol
Hako-AquaControl asigură
atât oprirea automată
periilor, cât și a alimentării

crește atât nivelul de

cu apă, atunci când

substanțe chimice. Pe

curățenie, cât și protecția

mașina stă nemișcată. În

lângă obținerea unor

mediului, reducând în

plus, sistemul asigură o

rezultate superioare de

același timp costurile de

dozare precisă a soluției

curățare și protecție

operare. Detergenții de

apă demineralizată, fără

împotriva murdăririi
rapide, puteți profita de
economisirea costurilor

curățare pot fi adăugați la

de curățare, în funcție de
viteză.

datorită consumului
semnificativ redus de

puțin murdare pot fi

detergenți de curățare.

curățate fără a utiliza deloc

Rapid la fața locului când este nevoie: 650 de
tehnicieni aflați în toată Europa asigură asistență
tehnică la timp. Rețeaua noastră strânsă de

opțional cu HakoAntiBac®. Caracteristica

service și personalul de asistență GPS garantează

care inhibă creșterea

că lucrările necesare de întreținere și service sunt

ciupercilor și a bacteriilor

efectuate prompt și eficient la fața locului pentru

asigură o igienă

a reduce întreruperile și pentru a asigura

îmbunătățită și reduce

consumului mai mic de

Service de top:
Unul dintre tehnicienii noștri
este întotdeauna în imediata
dvs. apropiere - pentru a vă
oferi servicii rapide la fața
locului.

disponibilitatea maximă a mașinii.

Hako Finance

dezinfectanți necesari

Opțiunile de finanțare oferite de Hako

pentru curățarea

Finance permit leasing-ul sau închirierea de

rezervorului.

utilaje pentru a satisface cerințele și bugetele
individuale ale clienților noștri.

WB850

TB900

TB1080

Lățimea de lucru

85 cm

90 cm

108 cm

Sistemul online de gestionare a flotei Hako:

Rezervor de soluție/recuperare

175/175 l

175/175 l

175/175 l

Datele cheie ale tuturor mașinilor de curățare din

Performanța teoretică a zonei

5,950 m²/h

6,300 m²/h

7,560 m²/h

flota dvs. sunt centralizate și sunt disponibile

Viteza de lucru până la

7 km/h

7 km/h

7 km/h

Tensiune nominală

36 V

36 V

36 V

o utilizare bazată pe date, economică și în

Puterea bateriei

280 – 320 Ah

280 – 320 Ah

280 – 320 Ah

condiții de siguranță a utilajelor dvs.

Consumul de energie cu motor periei

2 x 920 W

2 x 930 W

2 x 930 W

640/1,280 W

640/1,280 W

1,280 W

Numărul/tipul periilor
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Rapid la fața locului și
disponibil 24/7

Scrubmaster B175 R

Consum putere motor vacuum (1-/2 Turbine)

Forma, culoarea și designul
produselor noastre pot fi
modificate în favoarea
dezvoltării tehnice ulterioare.
Imaginile pot afișa
echipamente opționale.

recuperare pot fi echipate

precum și costuri datorate

substanțe chimice.

Date tehnice

Soluția și rezervorul de

dezvoltarea mirosului,

apăsarea unui buton și
numai atunci când este
necesar. Pardoselile mai

Potrivit și pentru zonele
sensibile la igienă

2 Bucăți/
cilindrice

2 Bucăți/disc

2 Bucăți/disc

RPM Perii

850

210

210

Lățimea activă a racletei

110 cm

110 cm

126 cm

Lățime fără/cu racletă

94/113 cm

94/113 cm

112/129 cm

Greutate totală, gata de utilizare

1,000 kg

1,010 kg

1,015 kg

Soluții Hako pentru administrarea florelor

pentru revizuire pe computer sau smartphone în
orice moment pentru a susține

Hako-Service: investiția dvs. în tehnologii

Accesul facil la interfața de

inovatoare de curățare: opțiuni de leasing și

diagnoză facilitează atât

închiriere, care vă salvează lichiditățile și vă

lucrările de întreținere, cât și

oferă o flotă eficientă de mașini.

modificarea setărilor de
conducere.
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Curățenia combinată cu siguranța
Mașinile noastre răspund celor mai ridicate solicitări.

Peste tot și
întotdeauna în
apropiere

Cumpărare, leasing,

Disponibili 24/7

închiriere

Service-ul la cerere

Vă oferim o gamă

și livrarea rapidă a

să lăsăm în urmă o

Rețeaua noastră

largă de opțiuni de

pieselor de schimb

planetă curată. De

eficientă de vânzări

finanțare și achiziții

Hako garantează

aceea, protecția

și service

individuale atractive.

disponibilitate

resurselor, a mediului și

garantează

a climei caracterizează

imediata apropiere

fiecare proces la Hako,

și asistență rapidă.

Hako: ecologic, încă
de la început
Moștenirea noastră este

certificat de instituții

maximă.

Blue Competence este o inițiativă a
VDMA (www.vdma.org). Folosind marca
„Blue Competence”, ne angajăm la
aceste
douăsprezece
Ghiduri
de
sustenabilitate a industriei mecanice”:
www.bluecompetence.net/about

Hako GmbH
Exclusiv în România prin
SALA IMPEX SRL
Sediu social: București
sector 5, str. Firuța,
nr. 13-15
Puncte service:
București & Oradea
office@sala-group.ro
sales@sala-group.ro
www.sala-group.ro

81-10 -28 8 8 -1

independente.

