T5

A profik számára készült súrológép
• Takarítás után azonnal száraz és biztonságos
felület, környezetbarát ec-H2OTM vagy
FaST TM technológiával
• A szívófej kialakítása 100%-os vízfelszívást
biztosít, akár 180 fokos fordulat esetén is
• Alacsony zajszint (67 dBA)

Foam Scrubbing Technology

The Safe Scrubbing Alternative®

Magas fokú tisztaság, egészséges
és biztonságos környezet a
környezetbarát T5-tel.
Nem csak tisztít, higiénikusan tisztít
A higiénikus tartályok könnyedén hozzáférhetők és tisztíthatók,
ezáltal megakadályozható a zárt tartályokban tenyésző
penészgombák, baktériumok elszaporodása.
A FAST rendszer 90%-kal kevesebb vegyszert használ,
a vegyszer csomagolási költségeit is 90%-kal csökkenti.
Az ec-H2O kiküszöböli a hagyományos vegyszerek gyártásával,
csomagolásáva és kezelésével járó káros környezeti hatásokat.
Csökkentett zajszint
A mindössze 67 decibeles zajszinttel csendesebb, mint a hasonló
kategórájú konkurens gépek. E zajszint az átlagos beszéd szintjének
felel meg.
Óvja a természeti erőforrásokat
70%-kal gazdaságosabb vízfelhasználás; a FaST rendszerrel illetve az
EC-H2O technológiával 70%-al csökken a szennyvíz mennyisége.

Nagy teljesítmény zselés
akkumulátorokkal. Akár 5 órás üzemidő
érhető el a környezetkímélő zárt cellás
akkumulátorokkal.
Maximális rugalmasság és sokoldalúság.
Válassza a legmegfelelőbb modellt a 600,
700, illetve 800 mm-es tányér- vagy 650,
800 mm-es hengereskefés kivitel közül a
tisztítandó felület illetve alkalmazás szerint.
Csökkentse a megcsúszásokból és
elesésekből bekövetkező balesetek
veszélyét, ill. az ezekből adódó
biztosítási költségeket. A FaST és ecH2O rendszereknek köszönhetően a
padlófelületek tiszták, szárazak és a takarítás
után közvetlenül biztonsággal járhatóak
lesznek.technologies.

FaST

ec-H2O

•

•

Szerelje fel T5 gépét FaST-rendszerrel (önadagoló-habosító rendszer)
– Az első és egyetlen súrolási rendszer, mely rendelkezik az NFSI
(National Floor Safety Institute) minősítésével.

A T5 és a FaST-rendszer együtt:
•
•
•

•

A FaST-rendszer megszűnteti a csúszós vegyszermaradékot,
így a padlófelület száraz és azonnal járható lesz.
Nagyobb biztonság a dolgozók számára - nem szükséges a vegyszerek
keverése.
Csak a szükséges vegyszermennyiséget használja. A rendszer folyamatosan
méri a szer és a víz mennyiségét, így kevesebb vész kárba, ráadásul vegys
zermaradék sem marad.
A T5 FaST-rendszerrel csak 1 kanál vízet használ fel 1m2 feltakarításához,
ezért ritkábban kell a gépet feltölteni/leengedni - mindez termeléken
yebbé teszi a takarítást.

Rendelje meg T5 gépét ec-H2O-rendszerrel
– az ec-H2O egy környezetbarát technológia;
a víz egy erős tisztítószerként hat, egyéb
vegyszerek hozzáadása nélkül.
– ec-H2O kiküszöböli a tisztítószerek gyártásával,
csomagolásával, szállításával, használatával és
kezelésével járó környezeti hatásokat.

A T5 és az ec-H2O:
•
•
•

Az ec-H2O esetén a kiindulási anyag és
a végtermék egyaránt a víz.
Az ec-H2O akár 70%-kal kevesebb vizet használ fel,
mint egy hagyományos elven működő gép.
Környezetbarát alternatíva a hagyományos
takarítási módszerekhez képest.

FaST
ÁLTALÁNOS SZENNYEZŐDÉSRE
ZSÍROS/OLAJOS SZENNYEZŐDÉSRE

FaST 365/965
FaST 965

ec-H2O
ÁLTALÁNOS SZENNYEZŐDÉSRE
ZSÍROS/OLAJOS SZENNYEZŐDÉSRE

Egyenletesen magas szintű tisztítóhatás a T5-tel.
Szükségtelen többször végigmenni ugyanazon a
területen, vagy kézzel utólag felmosni, mivel az önmagát
automatikusan beállító szoknya felfogja a felfröccsenő víz
100%-át.

Egy tartályfeltöltéssel akár 150 percig is takaríthat,
amennyiben T5 gépét FaST- vagy ec-H2O-rendszerrel rendeli.

Idő- és helymegtakarítás a beépített töltővel.

Gyors és egyszerű kezelés. Takarékos üzemmódban az
akkumulátorok akár 5,5 órát is üzemelhetnek egyetlen
feltöltéssel

A kezelőszemélyzet nem érintkezik a szennyvízzel. A csövek
eltömődését megakadályozza a tartályba épített szűrőtál.
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-

T5 GYALOGKÍSÉRETŰ TAKARÍTÓGÉP
Tányérkefés

Hengerkefés

60-70-80

65-80

Gép méretei
Munkaszélesség (súrolási szélesség)

cm

Szívófej szélessége

cm

91-105-119

105-119

Méretek (hxszxm)

cm

135x65/75/

135x73/

85x112

88x112

kg

143-152-158

162-166

Felület teljesítmény - elméleti (max.)

m2/h

2700-3150-3600

2925-3600

Felület teljesítmény - gyakorlati (max.)

m2/h

1375-1625-1875

1500-1875

Kefék/padek száma

db

2

2

Gép súlya (nettó)
Súroló rendszer

FaST-PAK® TISZTÍTÓSZER
KONCENTRÁTUM
Az egyszerűen kezelhető FaST-PAK
patronok biztonsággal használhatóak
számos padlótípuson, hatékonyak
gyengébb és erősebb szennyeződések
ellen. Használja a FaST 365-öt
napi takarításhoz, és a 965-öt
nagytakarításhoz.

Kefék/padek átmérője

cm

30-35-40

-

Hengerkefe hossz x átm.

cm

-

66/81x15

Kefe által meghajtott

igen/nem

nem

nem

Önjáró

igen/nem

igen

igen

Kefenyomás

kg

18-36-54

18-36-54

Légszállítás

l/s

33

33

Szívóerő

kPa

15.5

15.5

Tisztavíz-tartály kapacitása

L

85

85

Szennyesvíz-tartály kapacitása

L

102

102

akkumulátor 24V

akkumulátor 24V

Vízvisszaszívó rendszer

Meghajtás
Erőforrás
Összteljesítmény

W

1200

1200

Érintésvédelmi osztály

I/II/III

III

III

Zajszint (DIN45635)

dB(A)

67

68

Működés

Az euro-virág egy európai öko-címke
logója - környezetbarát termékeket és
szolgáltatásokat jelöl.

ec-H2O

igen/nem

igen

igen

FaST

igen/nem

igen

igen

Hengerkefés/tányérkefés

tányér

henger

Menettulajdonságok

Az ec-H2O és a FaST
rendelkezik az NFSI
minősítésével.
www.nfsi.org

TAPASZTALJA MEG SZEMÉLYESEN IS!
Győződjön meg személyesen is arról,
hogyan érhet el létesítményében magasabb
szintű tisztaságot és biztonságot. Bemutató
időpontot vagy további felvilágosítást kérjen
értékesítési munkatársainktól!
000000-01/10

Sebesség üresen

km/h

4.5

4.5

Munkasebesség

km/h

2.5

2.5

Emelkedőképesség

%

8

8

Fordulókör (min.)

cm

135-150-163

157-164

Garancia

a garancia 24 hónap (vagy legfeljebb 2000 üzemóra) az alkatrészekre és 12 hónap
(vagy legfeljebb 1000 üzemóra) a munkadíjra, amelyik előbb bekövetkezik.
A garancia nem vonatkozik a kopóalkatrészekre.
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