OP ZOEK NA AR NIEUWE MANIEREN OM SLIMMER SCHOON TE MAKEN

CS5
Compacte serie
micro-schrobmachine
Krachtige schoonmaakniveaus
Stop met dweilen en ervaar de krachtige
schoonmaakcapaciteiten van het instapmodel CS5-microschrobmachine. Het kleine formaat en het draagbare ontwerp
maken het net zo handig als een dweil en emmer, maar reinigt
en droogt sneller en vermijdt het gebruik van vuil water
voor een effectiever resultaat.
Inbegrepen technologieën
Lithium-ion-accu
technologie
Tweezijdig droogsysteem

Voor- en achterwaarts en drogen Met
een dubbel dweilrubbersysteem kan het
drogen zowel voor- als achteruit worden
gedaan, waardoor het niet nodig is om
te draaien, waardoor schoonmaken in
krappe ruimtes mogelijk is.

Maximale bedrijfstijd
De lichtgewicht en compacte lithiumion-accu biedt 50 minuten bedrijfstijd
(75 minuten met optionele accu) en kan
eenvoudig worden verwisseld om de
bedrijfstijd te verlengen.

Compact formaat en lichtgewicht
Eenvoudig te bedienen in krappe ruimtes
en op te slaan in drukke opslagruimtes.
Met een gewicht van minder dan
22 kilogram is manoeuvreren en
transporteren eenvoudig.

Binnen de CS5
1. Verstelbare hendel past zich aan
het comfortniveau van de gebruiker
aan en maakt schoonmaken onder
en rond obstakels mogelijk.

2. Gemakkelijk verwijderbare
tanks zorgen ervoor dat vullen
en lozen van water of oplossing
bijna overal mogelijk is, inclusief
in kleine gootstenen.

3. Schrobactie standaard borstel
met slijtage-indicator zorgt voor
een krachtige reiniging op vloeren
met verschillende oppervlakken
en de indicator geeft aan
wanneer het tijd is om de
borstel te vervangen.
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4. Accuoplaadindicator
waarschuwt de gebruiker voor
het resterende accuvermogen,
aangegeven door groene, gele
en rode lampjes.

5. Stil draaien maakt schoonmaken
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op drukke plaatsen op elk moment
van de dag, met een minimale
verstoring, mogelijk.
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6. Eenvoud in ontwerp, eenvoudig
te gebruiken en te bedienen,
waarbij locaties en gebruikers
in staat worden gesteld om
zelf onderhoud uit te voeren
en bij te houden.
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CS5 specificaties
FUNCTIE

SPECIFICATIE

Reinigingsbreedte
Productiviteit (per uur) Theoretisch maximum
Praktisch maximum
Max. snelheid
Borstel RPM
Druk borstel/pad
Capaciteit schoonwatertank
Capaciteit vuilwatertank
Loopduur accu (tot uur)*
Accuvoltage
Lengte x breedte x hoogte (hendel rechtop staand)
Lengte x breedte x hoogte (opbergstand met neergeklapte hendel)
Gewicht (incl. accu's)
Geluidsniveau (oor gebruiker)**

280 mm
976 m2
639 m2
3,5 km/h
160
12 kg
5 liter
5 liter
50 min. (standaard) | 75 min. (optioneel)
36
615 x 412,5 x 1.049 mm
770 x 412,5 x 399 mm
19,8 kg (standaard) - 20,2 kg (optioneel)
63 dBA

De specificaties mogen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en variëren mogelijk tijdens de bediening van de machine. Er worden gemiddelden getoond.
* Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continue schrobwerkingstijden.
** Voor CE-conformiteit wordt het geluidsniveau gemeten als een A-gewogen geluidsdrukniveau volgens ISO 11201 en gerapporteerd
in overeenstemming met ISO 4871.
Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.

Voor een demonstratie of voor meer informatie kunt u
bellen naar 00800-2255 8366 of een e-mail sturen naar info.nl@tennantco.com
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