
Produktinformation

Kompakt, åkbar kombiskurmaskin i 75cm-klassen för komplett 
sopning, våtskurning och torrsugning i ett och samma arbetsmo-
ment.
Extra robust utförande - passar speciellt för krävande industriren-
göring.
Vänder i mycket smala gångar. Vändradie endast 83 cm!
Snabbknappar för start av normal skurning resp. extra krävande 
skurning 
Upp till hela 4.500 m2 rena golv/timme.
Finns även i utförande med tallriksborstar (utan sopfunktion).

Den åkbara kombiskurmaskinen med sopfunktion:

Hakomatic B750RC

Endast
166 cm!
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Hakomatic B750RD och B750RC erbjuder:



Tekniska data för Hakomatic B 750 RC och B 750 RD
Arbetsbredd,  tallriksborstar/cylinderborstar cm 75/70
Effektiv sugbredd  std-lev./tillval cm 85/96
Ytkapacitet  upp till max. m2/tim 4.500
Arbetshastighet  upp till km/tim 6,5
Backtagningsförmåga % 10
Vändradie  i smal korridor cm 83 
Arbetstid per uppladdning, upp till tim 4
Drivspänning  volt 24
Skyddsklass  VDE 0700 III
Undertryck,  vacuum mbar 170
Luftmängd  för vattensugen m3/tim 118
Körmotor:  upptagen effekt watt 800
Sugmotor:  upptagen effekt watt 550
Vattentankar: volym, renvatten/smutsvatten liter 116/116
Sopbehållare med cylinderborstar liter 5 
   Tallriksborstar (RD) Cylinderborstar (RC) 
Borstar:  antal st 2 2
 diameter cm 38 15
 varvtal varv/min 192 900
Borsttryck,  upp till kg 60 60
Borstmotorer, antal st. 1 2
Borstmotor /-er:  upptagen effekt watt 1x820 2x820
Längd:  med sugfot cm 166
Bredd:  med sugfot cm 75 alt. 85
Bredd: utan sugfot cm 80
Höjd:  utan förarskydd cm 138
Vikt: med batterier och vatten kg 680
Vikt: utan batterier kg 310
Bullernivå enl. DIN 111201:1 vid förarens öra dB(A) 63 i standard utförande
 Hakomatic B750 R erbjuder, genom sin moderna konstruktion och sitt mycket stränga kvalitetssäkringssystem 

(ISO 9001), högsta produktkvalitet och lång livslängd. 
 Maskinen uppfyller erforderliga europeiska säkerhetsnormer EN 60 335 och EN 60204 och är  CE-märkt.
 Hako förbehåller sig rätten att göra förändringar i utförande och konstruktion 

Tydlig manöverpanel
Bekväm förarstol med  lättgåen-
de  styrning. Skurborstarna är 
skyddade av kollisionsbåge.

Lättskött
Förvaringskorg ovanpå maski-
nen. Bekväma, doserbara venti-
ler på tömningsslangarna för lätt 
och bekväm tömning.

HAKO-vattenspar-ringar
Mod. ”RD”: 50% inbesparing av 
vatten och rengöringsmedel.
Testat och bekräftat av fristående 
provningsanstalt!

Smidig
Vändradie endast 83 cm! 
Möjligt genom avrundad bakdel 
och framhjulsdrift med 90o hjul-
utslag åt båda hållen.
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Tilläggsinvestering Inbesparingar

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

 Hög produktivitet som ett resultat av 
hög arbets- och transporthastighet 
och  vilsam arbetsställning.

 Optimal rengöringsanpassning ge-
nom valfrihet mellan tallriksborstar 
och cylinderborstar.

 Enkel manövrering med den "Gröna 
HAKO-knappen" som startar samtliga 
arbetsfunktioner.

 Tilläggsinvesteringen är intjänad re-
dan inom det 2:a året.


