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TECHNIKAI ADATOK TP43 B
Meghajtás - Szíjhajtás

Munkaszélesség mm 430
Súrolókorong mm 430
Kefe fordulatszám rpm 160
Tápellátás V/Hz 230/50
Oldattartály l 15
Max. teljesítmény 1100
Nettó súly 35

A gép méretei (HxMxSz)

W-Hp
Kg
mm 460x1200x560

Kulcsfontosságú tulajdonságok

• Egytárcsás gépek ajánlott a padló rutinszerű karbantartásához, a kemény és vinil padlók vízzel történő nagyteljesítményű tisztításához, hab- vagy porszőnyeg padlótisztításhoz és száraz

szolgáltatáshoz, például viaszmentesítéshez és polírozáshoz.

• Rozsdamentes acél váz és PPL burkolat.

• Nagy teljesítményű motorok, amelyek kiváló mosási és fényezési eredményeket biztosítanak.

• Nylon sebességváltó a hosszú élettartamért, a nagy megbízhatóságért és a csendes működésért (60 dB (A) IEC 704/1).

• A motor helyzete biztosítja a kiegyensúlyozott súlyeloszlást, ami az egytárcsás gép könnyed használatát jelenti a kezelő számára.

• A levehető tápkábel megkönnyíti a szállítást és a karbantartást.

• Ergonomikus: a fogantyú a számos előre beállított szint bármelyikére beállítható a legmegfelelőbb munkapozíció elérése érdekében.

• Dupla biztonsági rendszer: az egytárcsás gép csak akkor aktiválódik, ha a kormánykarokat és a biztonsági gombot egyszerre nyomják meg. A karok elengedésekor az egytárcsás gép leáll.

• Polietilén tartály (opcionális). A tartály szerszám nélkül eltávolítható a könnyű feltöltés érdekében.

• Opcionálisan 2 kg súly a megnövelt súrolóerő érdekében.

• Nincs karbantartás, ezért könnyen kezelhető.

• Magas megbízhatósági szint, állandó termelékenységet garantál.

A TMB professzionális egytárácsás gépe rendkívül robusztus, de könnyen karbantartható. Fogaskerék -és szíjhajtással felszerelt, ideális 
egytárcsás súrológép a mindennapi karbantartáshoz, a súrolástól kezdve a mindenféle kemény padlón történő kezelésig.

Az acél váznak és a polipropilén burkolatnak köszönhetően ez a professzionális egytárcsás gép sikeresen ötvözi a kezelő kényelmét és
irányítását a hatékony teljesítménnyel és a kivételes sokoldalúsággal. Ezek a gépek alkalmasak kemény és vinil padlók vízzel történő

nagyteljesítményű tisztítására, valamint szőnyegpadlók hab- vagy portisztítására, valamint vinilpadlók száraz polírozására.

Tökéletes a vállalkozók tisztításához és a szállodák padlókezeléséhez, általában a HoReCa szektorban, valamint a nagyüzemi 
kiskereskedelem és logisztika területén.
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