
Tennant F3
Extremt tyst maskin för professionell våt eller torr
rengöring och iordningställande av golv. Tennant F3
är en universell golvmaskin, mycket bekväm att
använda och lämpad för bruk på olika golvtyper. Den
tar utan ansträngning bort alla typer av smuts och
återställer ytskador som brännmärken,
gummimärken och ingrodda fläckar. Tillsammans
med borstar eller rondeller och rekommenderade
tillbehör är mångsidiga Tennant F3 idealisk för:
• Skurning
• Polering
• Avlägsna polish
• Intensiv rengöring av industrigolv

• Ergonomiskt utformat och bekvämt handtag

• Lågt formgivet hölje med motorn bredvid mitten

• Säkerhetsspärr & dubbel skyddsströmbrytare

• Snabbt byte av strömkabel, motor och transmission"

• Fällbart handtag

• Stora transporthjul

• Termiskt överbelastningsskydd

• Lättvikt (extravikt som tillval)

• Låg bullernivå (extremt tystgående)

• Bekvämare användning

• Optimal balans och förenklad åtkomst under skrivbord
och radiatorer

• Ökar säkerheten, förebygger start i upprätt läge och
skyddar mot oavsiktlig start i alla positioner

• Enkelt underhåll

• Förenklar transport och undanställning

• Enkel transport över trösklar och trappor

• Förebygger att motorn överhettas och skadas

• Enkel att kontrollera och transportera

• För bruk på ljudkänsliga platser

• Butikslokaler

• Hälsovård

• Kontorsbyggnader

• Sjukhus-sektorn

• Skolor

• Kontraktsrengöring

Egenskaper Fördelar

Användningsområden

Vattentank (14 L) Extravikt Diverse rondeller Maskinen i drift
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Creat ing a cleaner, safer worldTM

Konfiguration

• F3 Maskin 

Tillbehör

• Rondellhållare • Rondeller • Skurborste

Tillval

• Vattentank (14 L) • Extravikt (8 kg)

Garanti

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

TEKNISKA SPECIFIKATIONER F3

F3

Maskinens mått

Arbetsbredd cm 43
Mått (l x b x h) cm 56x43x117
Min. arbetshöjd   - övertunga cm 13

- motorhus cm 38
Maskinens vikt (netto) kg 30

Poleringssystem

Borstens/rondellens diameter cm 43
Borstens/rondellens tryck g/cm2 27
Borstens/rondellens varvtal rpm 165

Ström

Strömkälla kabel
Kabellängd m 12,5 (15 för Storbritannien)
Spänning/frekvens V/Hz 230/50
Total strömförbrukning W 1000
Skyddsklass I/II/III I
Bullernivå (DIN45635) dB(A) 59
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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
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