T1

Compacte cilindrische schrobmachine met lage machinebouw
• Het is nu voor het eerst mogelijk kleine,
krappe ruimtes te schrobben met de T1,
een compacte machine die qua
vormgeving de beste in zijn klasse is
• Beperk het risico op glij- en valpartijen
in krappe, drukbelopen ruimtes dankzij de
uitstekende wateropname - zelfs in vooren achterwaartse bewegingen
• Verbeter de werkomgeving in uw instelling/
bedrijf, door middel van de eenvoudig
reinigbare hygienic-tanks, waardoor de
groei van schimmels en bacteriën
gereduceerd wordt

De machine biedt superieure reinigingsresultaten
in kleine ruimtes die u voorheen niet kon reinigen
- dit dankzij het compacte ontwerp, de krachtige
schrobbewegingen, uitstekende wateropname en
volledige reinigbare hygienic-tanks.
Uw vloeren zijn opmerkelijk schoner
Met het kleine, indrukwekkende ontwerp reinigt u uw harde
vloeroppervlakken grondig en moeiteloos als nooit tevoren.
Compacte, gemakkelijk te besturen machine
Voor veilige en eenvoudige reiniging, zowel voor- als achterwaarts
en in kleine hoeken, dankzij de vier wendbare zwenkwielen en
snel verstelbare bedieningsgreep.
Gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden
De hygienic-tanks kunnen eenvoudig worden gevuld, geleegd en
gereinigd en bieden een uniek compact ontwerp.
De ergonomische handvatten en grijppunten staan garant voor
een eenvoudig gebruik.

T1 SCHROBMACHINE MET
ELEKTRISCH SNOER
TOEPASSINGEN
Buurtwinkels
Zwembadvloeren
Ruimtes waarin voedsel wordt
verwerkt en keukens
SPECIFICATIES
Werkbreedte
Productiviteit (per uur)
Theoretisch maximum
Geschat bereik*
Schoonwatertank
Vloeistofdebiet
Borsteldruk
Vuilwatertank
Waterkolom
Kabellengte
Geluidsniveau**
Garantie 		
		

Snelservice-restaurants
Kleedkamers
Talloze andere kleine ruimtes
380 mm
1480 m²
810 m2
11.4 L
0.38 L/min
15 kg
17 L
2184 mm
15 m
72 dBA

12 Maanden op onderdelen en 12
maanden op arbeidsloon.

* Het geschatte bereik is gebaseerd op de praktische snelheid en de leeg-/vultijdnormen in het ISSA-handboek Cleaning Times 2004.
** Geluidsniveaus volgens ISO 11201 zoals aanbevolen door de American Association
of Cleaning Equipment Manufacturers & OSHA.
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