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Tennant B1
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Voordelen

• Ergonomisch ontworpen handgreep, comfortabel in
gebruik
• Lage machinebouw en excentrisch geplaatste motor

m

Kenmerken
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Eenschijfsmachine met ultra hoge snelheid voor
professioneel opwrijven van vloeren voorzien van een
beschermlaag. De Tennant B1 is een ergonomisch
gebouwde en eenvoudig te bedienen ultra-high-speed
eenschijfsmachine ideaal voor gebruik op elastische
vloeren zoals linoleum, PVC of steen. Met behulp van
de juist pad kan de B1 worden ingezet voor het:
• Produceren van hoogglans die de uiterlijke prestatie
van de vloer verbetert.
• Versterken en uitharden van beschermlagen ter
verhoging van de slijtweerstand en levensduur van de
vloer.

• Voor optimale balans en eenvoudig reinigen onder
meubilair
• Verhoogt de veiligheid, voorkomt onbedoeld
inschakelen en inschakelen is niet mogelijk bij verticaal
geplaatste bedieningssteel

• Snelle vervanging van kabel, motor en transmissie

• Eenvoudig in onderhoud

• De steel is traploos instelbaar

• Vergemakkelijkt het transport en beperkt de opslagruimte

• Grote transportwielen

• Vereenvoudigt het transport over drempels en op trappen
• Voor optimale balans en eenvoudig reinigen onder
meubilair

• Thermische beveiliging

• Voorkomt oververhitting en motor schade
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• Zwevende kop met flexibele padhouder

• Laag geluidsniveau

• Geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen

Toepassingen
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• Retail
• Gezondheidszorg
• Kantoorgebouwen

Stofzuigunit

Vacuümbehuizing

• Horeca & recreatie
• Schoolgebouwen
• Schoonmaakbedrijven

Spray unit

Machine in actie

Ultra-High-Speed Eenschijfsmachines
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• Inschakelbeveiliging en dubbele veiligheidsschakelaars

• Verhoogt het gebruiksgemak

B1

TECHNISCHE SPECIFICATIES B1
B1
Machine afmetingen
Werkbreedte
Afmetingen (lxbxh)
Min. werkhoogte
Gewicht (netto)

cm
cm
cm
cm
kg

51
79x55x117
17 (basis)
38 (motorbehuizing)
39

cm
g/cm2
tpm

51
5-20 (variabel)
1100

m
V/Hz
W
I/II/III
dB(A)

kabel
20
230/50
1500
I
67

Pad diameter
Paddruk
Padsnelheid
Aandrijfsysteem
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Energiebron
Kabellengte
Voltage/Frequentie
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Geluidsniveau (DIN45635)
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Reinigingssysteem
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Uitvoering
• B1 Ultra-high-speed eenschijfsmachine
De hierboven vermelde uitvoering is standaard uitgerust met een flexibele padhouder.
Toebehoren
• Pads • Padhouder
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Ultra-High-Speed Eenschijfsmachines

Opties
• Vacuümbehuizing • Stofzuigunit • Spray unit • Papieren wegwerp filter

Garantie

12 Maanden op onderdelen en 12 maande op arbeid.
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