E5

Kompakt, alacsony kialakítású
szőnyeg- és kárpittisztító
• Kiváló kárpittisztítási eredmények az
egyedülálló mélytisztító technológia által
• Nagyobb hatékonyság és jobb takarítási
eredmények a zsúfolt és nehezen elérhető
helyeken, alacsony kialakítású, kompakt
konstrukció
• Könnyebb kezelés és nagyobb hatékonyság
a fizikai megerőltetés nélkül mozgatható
működtetés és az Inst-Adjust™ ergonomikus,
állítható fogantyúnak köszönhetően

Kivételesen erős, alap tisztítási teljesítmény a zsúfolt helyeken.

E5 ALACSONY PROFILÚ KÁRPITTISZTÍTÓGÉP

Kiváló tisztítási teljesítmény
Maximalizálja a tisztítási teljesítményt a teljes munkaszélességen a kettős átfedésű spray
sugárral és a kivételes vákuum szívással. Egyedülálló kefe szabályozás a különböző szőnyeg
típusoknak megfelelően - nem szükséges kézi beállítás.

JELLEMZŐK

Alapos tisztítás a berendezési tárgyak alatt és körül
Könnyen tisztíthat a kompakt, alacsony profilú géppel a berendezések alatt és körül, mint
például az ágyak, asztalok, íróasztalok. Az állítható fogantyúval könnyebben elérheti a
takarítandó felületet.

Munkaszélesség
Kefesebesség
Kefemotor
Tisztavíz / Szennyesvíz tartály
Vízfelszívás
Szívómotor
Kábel hossza
Zajszint

Halk működés bármilyen területen
Zajérzékeny környezetben és munkaidőben is takaríthat, az OSHA által dokumentált 69dBA
zajszint mellett .
Könnyű használat és fenntartás
Könnyű feltölteni, üríteni és tisztán tartani a higiénikus tartályokat. Ergonómikus fogantyú
és markolat biztosítja a könnyű szállítást.

EREDETI TENNANT ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK & SZERVIZ
Eredeti Tennant Alkatrészek előnyei
Működtesse gépét megbízhatóan - válasszon hozzá eredeti Tennant alkatrészeket. Kizárólag
a gyári Tennant alkatrészeket tervezték a gépekkel összhangban.
A sok évig tartó, problémamentes üzemelés érdekében csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat fogadjon el.
Szervizhálózat
A Tennant Európában egy, a gyár által kiképzett, helyi központú szervízhálózatot tart fenn,
több mint 220 elkötelezett szerviztechnikussal - így járul hozzá takarítási programjának
megfelelő működéséhez. Védje befektetését Tennant Szerviz Szerződéssel. Válasszon a Tennant pénzügyi megoldásaiból gyors és egyszerű finanszírozási formát.

Garancia
3 év vagy 2500 üzemóra az alkatrészekre.
Illetve 10 év a polipropilén elemekre.

Opcionális kiegészítők széles választéka.

A témával kacsolatos bővebb információért forduljon bizalommal Tennant értékesítőjéhez.
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