
Tennant 2550
Kompakt, batteridriven highspeedmaskin med

inbyggd dammreglering för stora ytor Tennant

2550 är den senaste ultrasnabba polermaskinen

med drivmotor som skapar en högglänsande

och smutsavvisande yta på hårda golv. Det

inbyggda dammsystemet fångar polerdammet

och bibehåller luftkvaliteten inomhus. Modell

2550 förbättrar golvets utseende genom att

avlägsna repor och märken från alla

hårdbelagda golv. 2550 är idealisk för bruk på

stora ytbehandlade golv, t.ex. i snabbköp,

speceriaffärer, varuhus, sjukhus och flygfält.

• Polermaskin med dammkontroll och låg ljudnivå

• Flytande huvud, inställbart golvtryck

• Variabel hastighet

• Svänger runt sin egen axel

• Inbyggd transaxel

• Lucka

• Mätare för batteri, rondell och driftstimmar

• För bruk på ljudkänsliga platser

• Pålitligt resultat på alla golvytor

• Jämn, problemfri polering

• Utmärkta manöveregenskaper

• Alla funktioner stängs av när vridhandtagen släpps

• Enkel åtkomst till filterpåse och batteriutrymme.

• Håller användaren informerad och ger kontroll"

• Butikslokaler

• Hälsovård

• Kontorsbyggnader

• Sjukhus-sektorn

• Skolor

• Kontraktsrengöring

Egenskaper Fördelar

Användningsområden

Lätt åtkomlig filterpåse Flytande rondell Stora transporthjul Maskinen i drift
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TENNANT UK LTD
Gladstone Road
Northhampton NN5 7RX
UNITED KINGDOM
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
Tel: 01604 583191 (local rate UK only)
Fax: 01604 587909 (local rate UK only)
E-mail: europe@tennantco.com

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6, 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com

Creat ing a cleaner, safer worldTM

Konfiguration

• 2550 Ultrasnabb batteridriven polermaskin

Ovan nämnda konfiguration omfattar som standard en flexibel rondellhållare med centrumlås och dammpåse .

Tillbehör

• Rondeller • Batterier • Laddare

Garanti

12 månader på delar och 12 månader på arbete, vilket som kommer först, exklusive slitdelar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 2550

2550

Maskinens mått

Arbetsbredd cm 51
Mått (l x b x h) cm 132x61x102
Maskinens vikt (netto) kg 85

Poleringssystem

Täckningsyta – teoretisk (max) m2/tim 2225
Borstens/rondellens diameter cm 51
Borstens/rondellens tryck g/cm2 4-10
Borstens/rondellens varvtal rpm 2000

Ström

Strömkälla Batteri (3x12V)
Total strömförbrukning W 2390
Skyddsklass |/II/III I
Bullernivå (DIN45635) dB(A) 70
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