
Scrubmaster B400 R

Szorowarka z możliwością podpięcia dodatkowych narzędzi. Maszyna świetnie sprawdzi się 

przy czyszczeniu bardzo dużych powierzchni. B400 R wyposażona jest w 400 – litrowy zbiornik 

z elastycznymi ściankami oraz dwustopniowym systemem filtracji. Szczotka tarczowa o 

szerokości 123 cm lub 155 cm umożliwia pełne zawracanie w korytarzach o szerokości 213 

cm i 230 cm. B400 R to ergonomiczne miejsce pracy oraz rozwiązania ułatwiające codzienną 

obsługę m.in.: elektroniczny system wymiany szczotek (w tym składana ssawa). Seria B400 R 

to również bogate wyposażenie opcjonalne w zakresie bezpieczeństwa, komfortu pracy oraz 

dodatkowych narzędzi. Przykładowo, dzięki napędowi przedniemu i tylnemu Hako X-AC 

maszyna może pokonywać nachylenia aż do 15%, co wraz  z oponami antypoślizgowymi 

stanowi ułatwienie pracy np. w przypadku parkingów wielopoziomowych. Maszyna może 

zostać wyposażona w zbiornik antybakteryjny (Hako-AntiBac®), system szybkiej wymiany 

baterii, wbudowany system dozowania, automatyczny system napełniania, narzędzie do 

odsysania, dyszę natryskową oraz wbudowaną myjkę wysokociśnieniową. Bezpieczeństwo 

operatora oraz otoczenia wzmocnią natomiast m.in.: osłona górna z panoramicznym 

lusterkiem wstecznym, boczne zderzaki, światła robocze LED z przodu i z tyłu, kamera cofania 

i 7-calowy monitor. Maszyna otrzymała znak jakości AGR: przyznawany za ogólną koncepcję, 

obejmującą komfortowy fotel (opcja) oraz inne detale.

Wydajność powierzchniowa
do 14 000 m2/h

Scrubmaster B400 R

Szorowark i  au tomatyczne z ope ratorem s iedzącym 

1. Największa szorowarka 
Hako jest nadal maszyną 
bardzo zwrotną – do 
pełnego zawracania B400 
R wystarczy korytarz o 
szerokości 213 lub 230 
cm (w zależności od 
szerokości szczotki 
tarczowej).

2. Opcjonalne wyposażenie 
dodatkowe to m.in. 
kamera cofania oraz 
7-calowy monitor.
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Scrubmaster B400 R TB 1230/1550

Szerokość robocza cm 123/155

Teoretyczna wydajność m²/h 11 100/14 000

Prędkość robocza km/h 9

Moc silnika jazdy W 5800 | 9000(X-AC)

Moc silnika szczotek W 710/1100

Moc silnika ssawy W 1 280

Prędkość obrotowa szczotek rpm 220

Pojemność zbiorników litry 400/400

Długość z ssawą cm 202

Szerokość bez/z ssawą cm 130/136/160/166

Wysokość bez/z dachem cm 150/212

Okrąg zawracania cm 213/228

Waga pustej maszyny bez baterii kg 800|820

Waga całkowita maszyny gotowej do użycia kg 2110|2130

Możliwość pokonywania wzniesień w pracy (max.2 min) % 6|15 (X-AC - max. 3min do 4 km/h)

Hałas przy uchu operatora dB(A) 68


