F3/F3+/F8/F12

Alacsony és nagy
fordulatszámú kábeles
egytárcsás gépek

• A Tennant F3 multifunkciós, alacsony
fordulatszámú egytárcsás gép használata
rendkívül kényelmes és különböző felületeken
használható. A sokoldalú F3 ideális súroláshoz,
polírozáshoz, bevonat eltávolításához és
intenzív ipari padlótisztításhoz.
• A Tennant F3+ nagy teljesítményű, alacsony
fordulatszámú egytárcsás takarítógép
hatékonyan tünteti el a legkülönbözőbb
szennyeződést és megtisztítja a padló felületét
akár a legmakacsabb gumicsíktól és erősen
leragadt szennyeződésektől. A nagy kefe
nyomás 38,5g/cm2 ideális szinte bármilyen
padlófelülethez, tökéletes alaptisztítást biztosít
és szükség esetén eltávolítja a bevonatot.
• A Tennant F8 magas fordulatszámú egytárcsás
gép gyorsan távolítja el a különböző
padlófelületekről a legkülönbözőbb
szennyeződést és cipőnyomokat, és egységesen
megtisztított padlót hagy maga után, amely
terület visszakoszolódása lassabb és napi
tisztítása is könnyebbé válik. Az F8 ideális magas
fényű padlófelület létrehozásához, burkolatok
illetve fényezett felületek polírozásához.
• A Tennant F12 univerzális kétsebességű
egytárcsás takarítógép napi takarításra és
időszakos alaptakarításra egyaránt alkalmas.
Az F12 hatékonyan súrol percenkénti
170-es fordulaton és a kefe sebessége egy
gombnyomással megduplázható, így a gép
ideális a felületek polírozáshoz.

Kis és nagy sebességű, kábeles egytárcsás takarítógépek

ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK

• Egészség és magasabb biztonság,
alacsony zajszint, kettős biztonsági
kapcsoló - a könnyebb kezelés és
biztonság érdeklében.

Alkalmazás

F3

F3+

F8

Súrolás

HD Súrolás

F12

Polírozás Súrolás/Polírozás

• Növekvő takarítási teljesítmény,
minimális karbantartással
Sebesség

Alacsony

Alacsony

Magas

Kétsebességű

Fordulatszám

165

165

400

170/340

Teljesítmény

1000

1000

1100

1200/1500

Tápellátás

cable

cable

cable

cable

Kábel hosszúság (m)

12,5

12,5

12,5

12,5

27

38,5

27

33

56x43x117

56x43x117

56x43x117

56x45x110

Súly (kg)

30

42,6

30

36,5

Zajszint
(DIN45635) dB(A)

59

59

59

65

Pad nyomás g/cm2

Méret (cm)

• A könnyű kezelés és ergonómikus kivitel
kényelmesebbé teszi a működtetést.

Alkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatban kérjük
hívja a helyi Tennant szervezetet.

GARANCIA

A garancia részleteivel kapcsolatban
keresse üzletkötőjét vagy az illetékes
viszonteladót.
*A gyártó a műszaki tartalom és változtatás jogát fenntartja.

PRÓBÁLJA KI
SZEMÉLYESEN IS
Igény szerint díjmentes géptesztelési lehetőség. További információt vagy ajánlatot
kérjen az info@tennantmagyarország.hu
e-mail-címen.
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