F3/F3+/F8/F12

Eenschijfsmachines met snoer,
laag en hoog toerental

• De Tennant F3 is een multi-functionele
low-speed eenschijfsmachine, comfortabel
in gebruik en geschikt voor toepassing op
diverse vloertypen. De veelzijdige F3 is ideaal
voor het schrobben, opwrijven, verwijderen
van coatings en de intensieve reiniging van
industriële vloeroppervlakken.
• De Tennant F3+ heavy duty low-speed
eenschijfsmachine verwijdert moeiteloos alle
soorten vuil en herstelt beschadigingen aan
coatings zoals brandvlekken, rubber strepen
en ingetrokken vlekken. De hoge borsteldruk
van 38,5g/cm2 is ideaal voor het reinigen van
bijna alle vloeren, het toebrengen van een
diepe glans op gecoate harde vloeren en het
verwijderen van glans.
• De Tennant F8 high-speed eenschijfsmachine
verwijdert snel alle soorten vuil en strepen
op verschillende soorten vloeren. Een goed
onderhouden vloer trekt minder vuil aan en
is gemakkelijker schoon te maken. De F8 is
ideaal voor het op gewenste glans brengen
van vloeren, het uitharden van coatings en
gepolijste films en het sprayreinigen van
harde vloeren.
• De Tennant F12 is een universele
eenschijfsmachine met omschakelbaar
toerental en geschikt voor zowel de
dagelijkse reiniging als het periodieke
onderhoud. De F12 schrobt en stript effectief
op 170 tpm. Door de snelheid te
verdubbelen met de 1-knopsbediening
wordt het de ideale machine voor
sprayreinigen of opwrijven.

Eenschijfsmachines met snoer
aan laag en hoog toerental
SPECIFICATIES

F3

VOORDELEN

F3+

F8

F12

Toepassing

Schrobben HD Schrobben Opwrijven

Schrobben/
Opwrijven

Speed

Low speed

Low speed

High speed

Dual speed

TPM

165

165

400

170/340

Stroomverbruik (W)

1000

1000

1100

1200/1500

Energiebron

kabel

kabel

kabel

kabel

Kabellengte (m)

12,5

12,5

12,5

12,5

Paddruk g/cm²

27

38,5

27

33

56x43x117

56x43x117

56x43x117

56x45x110

Gewicht (Kg)

30

42,6

30

36,5

Geluidsniveau
(DIN45635) dB(A)

59

59

59

65

Afmetingen (cm)

• Verhoogd schoonmaakresultaat en
eenvoudig in onderhoud
• Verhoogd gebruiksgemak met
ergonomisch ontworpen en
comfortabele handgreep.
• Verhoogde gezondheid en veiligheid
met laag geluidsniveau en dubbele
veiligheidsknop om gebruikers te
beschermen.

Voor details over onderdelen & verbruiksdelen
gelieve uw accountmanager of dealer te contacteren.

GARANTIE

Voor volledig gedetailleerde
garantiebepalingen contacteer uw
account manager of dealer
*Speciﬁcaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd

ZIEN IS GELOVEN
Neem voor een demonstratie of
aanvullende informatie contact
met ons op:
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