E5

Kompakt mattvätt med
låg profil
• Förstklassigt rengörings resultat genom
enastående djup rengörings teknologi.
• Förbättrad produktivitet och rengörings
resultat på trånga och svår städade ytor,
genom sin låga profil och kompakta
design.
• Reducerad operatörs belastning och för
bättrad produktivitet, mycket enkelt att dra
maskinen bakåt, fullt justerbart handtag.

Exceptionellt kraftfull vid djup rengöring på små ytor.

E5 MATTVÄTT MED LÅG PROFIL

Förstklassig rengöring förmåga
Maximerat rengörings resultat för hela anläggnings ytan genom dubbla överlappade spray
munstycken och exceptionell sugförmåga. Unika dubbla-flytande borstar framtagna för alla typer
mattor –ingen borstjustering behövs.

SPECIFIKATIONER

Djup rengöring runt och under hinder
Lätt och rengöra runt och under sängar, diskar, bord och stolar med den kompakta låga designen. Det fullt justerbara handtaget gör det möjligt att nå nästan överallt.
Låg ljudnivå
Gör det möjligt att städa i ljudkänslig miljö och under dagtid. Med 69dBA ljudnivå enligt OSHA.
Enkel att använda och underhålla
Enkelt att fylla, tömma och rengöra dom hygieniska tankarna med unik kompakt design. Ergonomiskt handtag och grepp ger Er en mycket operatörsvänlig maskin.

Arbetsbredd 		
Borstvarvtal 		
Borstmotor 		
Ren/smutsvatten tank
Vattenlyft 		
Sugmotor 		
Nätkabel 		
Ljudnivå 		

380 mm
1200 rpm
0.30 kW
19 L
2184 mm
0.88 kW
15 m
69 dBA

TENNANTS ORIGINAL RESERVDELAR & SERVICE
Fördelar med Tennants original delar
Använd er maskin med största förtroende genom att välja original reservdelar från Tennant. Bara
äkta Tennant delar är framtagna för att kunna samverka med Tennant utrustning. För år av
bekymmers lös drift, acceptera endast original reserv och slitdelar från Tennant.

Garanti
		

12 Månader på arbete och delar,
exklusive slitdelar.

Direkt Service Nätverk
Tennant erbjuder er fabriks tränade, lokalt placerade nätverk, med mer än 450 service tekniker.
Dedikerade att hålla ert städprogram igång. Skydda er investering med ett Tennant Service Avtal.
För mer detaljerad information, kontakta gärna din Tennant representant.

För demonstration eller mer information, Kontakta oss:
MÄLARDALEN – 08-447 42 42
SÖDRA SVERIGE – 040-94 61 88
VÄSTRA SVERIGE – 0346-877 01
MITT SVERIGE – 054 – 83 13 21
NORRA SVERIGE – 060-500 142

996968-09/08

www.tennantco.com

Extra utrustning – handrör, möbelmunstycke mm.

