
	De Insta-Fit adapter verlaagt installatietijd en -inspanningen in vergelijking met vorige 
borstel- en padontwerpen en begeleidt de borstel- of paddriver met gemak op de 
machine.1 

	Gele aanraakpunten kunnen worden ingeschakeld door de veer uit te trekken en naar 
beneden te duwen, zodat de borstel- of paddriver nog gemakkelijker kan worden 
geïnstalleerd.2

	De nieuwe Insta-Fit Adapter is zo ontworpen dat er minder 
kracht voor nodig is om een borstel- en paddriver te installeren.

	De gele borstelslijtage-indicator geeft aan wanneer de borstel 
moet worden vervangen zodat u er altijd zeker van bent, en 
ervoor zorgt dat u de juiste vervangingsintervals hanteert.

	Nieuwe eigenschappen kosten niets extra.	

VERBETERDE INSTA-FIT™ BORSTELADAPTER 
EN SLIJTAGE-INDICATOR
TennantTrue® borstels 

De Insta-Fit borsteladapter bespaart tijd en vergroot het installatiegemak 
door een verbeterde zelfuitlijnende interface en borstelslijtage-indicator. 

De uitstraling 
van uw faciliteit

Zorg dat u precies 

weet wanneer uw borstel 

aan vervanging toe is en 

houd uw vloeren glanzend 

schoon met een borstel 

met slijtage-indicatie. 

Lagere  
reinigingskosten

Verzeker u van de juiste 

vervangingsintervallen 

van ronde borstels om 

de reinigingsprestaties 

te maximaliseren 

en een consistent 

reinigingsprotocol in te 

stellen.

Verminder benodigde tijd 

en inspanning voor het 

vervangen of wisselen van 

borstels.

Zorg voor meer zekerheid 

bij het correct installeren 

door het geluid dat 

klinkt als de borstel is 

ingeschakeld.

Nb: Paddrivers hebben de nieuwe adapter maar geen borstelslijtage-indicator.  
Dit is alleen van invloed op de machines T500 en hoger.
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ZIEN IS GELOVEN
Neem contact met ons op 
voor een demonstratie of 
voor aanvullende informatie:

©2017 The Tennant Company logo and other trademarks designated with the symbol “®” are trademarks of Tennant Company registered in the United States 
and/or other countries. Tennant Company’s products are sold and serviced through subsidiaries of Tennant Company and distributors. All rights reserved.

 
Neem contact op met de klantenservice van Tennant  
per telefoon: 0800-2255 8366 
per e-mail: info.nl@tennantco.com 
of bestel via MyTennant op  
www.tennant.nl/mytennant

VOOR EEN BESTELLING OF  
MEER INFORMATIE


