E5

Компактен ниско профилен
екстрактор за
килими и мокети
• Постига превъзходни резултати в 		
почистването на килими благодарение на
уникална дълбоко почистваща технология.
• Подобрява производителността и почист
ването на замърсени и трудно достъпни
места благодарение на ниския си профил и
компактния дизайн.
• Намалява умората на оператора и подобря
ва продуктивността, като изисква по-малко
усилия, лесно се издърпва назад и има ер
гономична дръжка.

Изключително мощно дълбоко почистване на замърсени пространства
Превъзходно почистване
Гарантира максимално добро почистване на цялата площ благодарение на двойно
застъпените пръскащи дюзи и изключително добрата вакуумна функция. Уникалната двойна
четка с плаващ дизайн позволява регулиране според дебелината на нишките на килима – не е
необходима ръчна настройка.
Дълбоко почистване около и под препятствия
Лесно почиства около и под предмети като легла, бюра и маси благодарение на компактния
ниско профилен дизайн. Лесното регулиране на дръжката Ви дава възможност да достигнете
до трудно достъпните места.
Изключително безшумен, почиства навсякъде
Безшумно почиства на места, където трябва да се пази тишина и през работното време на
служителите Ви благодарение на истинско OSHA ниво на шума от 69 dB.
Лесен за употреба и поддръжка
Лесни за зареждана, изпразване и почистване хигиеничните резервоари предлагат уникален
и компактен дизайн. Ергономичните дръжки позволяват лесно повдигане.

ОРИГИНАЛНИ ТЕННАНТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ДОСТАВКА И ОБЛСЛУЖВАНЕ
Предимствата на оригиналните части на ТЕННАНТ
Използвайте своята машина с увереност, като изберете оригиналните резервни части на
Теннант. Само оригиналните резервни части са проектирани в съответствие с оборудването
на Теннант. За дългогодишна безпроблемна работа на машината, поръчвайте само оригинални
резервни части от оторизирани доставчици.
Мрежа за директно сервизно обслужване
В Европа Теннант има изградена локална мрежа от повече от 220 техници, посветени на това
да поддържат на ниво Вашата програма за почистване. Защитете Вашата инвестиция чрез
договор за сервизно обслужване с Теннант. Изберете едно от многото финансови решения на
Теннант за лесно и бързо финансиране.
За повече информация по тези въпроси, свържете се с Вашия търговски представител.
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Е5 НИСКО ПРОФИЛЕН ЕКСТРАКТОР
СПЕЦИФИКАЦИИ
Работна ширина 		
Скорост на четката 		
Мотор на четката 		
Резервоар за чиста / мръсна вода
Реален вакуум 			
Вакуумен мотор 		
Кабел 				
Ниво на шума 			
Гаранция
		
		
		

380 мм
1200 rpm
0.30 kW
19 литра
2184 мм
0.88 kW
15 метра
69dBA

12 месеца за частите и 12
месеца в работни часове с
изключение на износващите се
части.

Има налични опционални части.
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