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1) Behovsanpassad 

rengöring

Boost knappen används 

för att tillfälligt aktivera 

maximalt vattenutsläpp och 

borsttryck. Detta gör det 

möjligt att öka rengöringen 

utefter behovet och situa-

tionen.

2) Inbyggd laddare

Inbyggd laddare är stand-

ard och gör det möjligt att 

ladda batteriet direkt i väg-

guttaget.

3) Snabba byten

Specialknappen på bor-

sthuvudet gör det möjligt 

att byta borstar/rondeller 

snabbt och utan verktyg.

4) Skydd runt maskinen

Runt maskinen finns det 

stabila krockskydd för att 

förebygga skador på 

maskinen med tillbehör.

5) Inget vattensläpp

Den paraboliska sugfoten 

gör att det inte blir något 

vattensläpp efter maskinen, 

även i snäva svängar.

6) Endast ett arbetsmo-

ment 

Cylinderborsten med sop-

funktion sopar in smutsen i 

en sopbehållare som enkelt 

kan tömmas.

7) Enkel manövrering

Föraren har en tydlig över-

blick över de olika ar-

betsmomenten på 

instrumentpanelen. Den 

gröna “Hako-knappen” 

startar alla rengöringsfunk-

tioner i ett och samma 

knapptryck. Föraren har 

även en klar sikt över ar-

betsytan.

8) Låg ljudnivå

Ljudisoleringen i turbinerna 

garanterar en tyst ljudnivå. 

(endast 64 dB (A) vid föra-

rens öra). Som tillval finns 

ett extra ljudisolerings kit 

som reducerar ljudnivån till 

60 dB (A) (gäller planborst 

modellen)



Plan- eller cylinderborstar, breda eller smala 
gångar: Hako har den perfekta lösningen!

Hakomatic

B 115 r cylinderborstar (rC)

Hakomatic

B 115 r planborstar (rD)

Teknisk data B 115 r rD 650 B 115 r rC 700 B 115 r rD 750 B 115 r rC 850 B 115 r rD 900

Arbetsbredd 65 cm 70 cm 75 cm 85 cm 90 cm

Sugfotsbredd 86 cm 95 cm 95 cm 110 cm 110 cm

Ytkapacitet (teo-
retisk)

4,200 m2 4,500 m2 4,800 m2 5,500 m2 5,800 m2

Arbetshastighet 6.5 km/h 6.5 km/h 6.5 km/h 6.5 km/h 6.5 km/h

Spänning 24 Volt 24 Volt 24 Volt 24 Volt 24 Volt

Effekt hydraulmotor 800 W 800 W 800 W 800 W 800 W

Effekt sugmotor 550 W 550  W 550 W 550 W 550 W

Antal / Typ av  
borstar

2 x planborstar 2 x cylinderborstar 2 x planborstar 2 x cylinderborstar 2 x planborstar

Borsthastighet 210 varv/min 850 varv/min 210 varv/min 850  varv/min 210 varv/min

Ren-/  smutsvatten 
tank

116 / 116 l 116 / 116 l 116 / 116 l 116 / 116 l 116 / 116 l

Bredd utan /  med 
sugfot

80 / 86 cm 80 / 96 cm 80 / 96 cm 95 / 110 cm 95 / 110 cm

Total vikt,  
klar för användning

706 kg 716 kg 716 kg 727 kg 727 kg

Vi reserverar oss för rättigheten att göra tekniska förbättringar på maskinen som påverkar form, design & färg. Maskinerna på bilderna kan ha tillvals-
funktioner.

Noggrann rengöring, även i snäva kurvor

Hjulen vänder i 90° åt båda håll, vilket gör det möjligt att vända i gångar 

med en bredd från 169 cm. 
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Hako: miljövänlig från 

början!

Att bevara och underhålla 

vår miljö och vårt klimat är 

en självklarhet för oss! 

Redan vid produktion av 

maskiner, ser vi till att ha 

den högsta miljöaspekten.

Vi finns alltid till för er!

Vårt stora lager med re-

servdelar och tillbehör 

möjliggör snabba 

reservdelsleveranser. 

Vi finns där Ni finns!

Vi är rikstäckande både när 

det gäller försäljning och 

service. Allt för att kunna 

leva upp till våra kunders 

önskemål.

Säkerhet framför allt!

Våra maskiner uppfyller 

de högst ställda kraven 

när det gäller säkerhet.

Köp, hyra, leasing, funk-

tionsavtal.

Vi erbjuder alla typer av fi-

nansiella lösningar. Kontak-

ta oss så specialanpassar 

vi det för Ert behov.

Hako marknadsförs & säljs i Skandinavien av

Hako Ground & Garden AB

Skallebackavägen 10

302 41 Halmstad

Tel: 035-10 00 00

www.hako.se


