V-SMU-36

Een slim alternatief voor
een concurrerende prijs

Verminder onderhoudskosten en stilstand
De V-SMU-36 elimineert de vier
hoofdoorzaken waardoor stofzuigers het
begeven en verhoogt zo de productiviteit
maar verlaagt de onderhoudskosten in
vergelijking met de huidige commerciële
stofzuigers.
Gezonde, bewezen prestaties
Aanzienlijk lagere uitstoot met het standaard
HEPA 3-traps filtersysteem wat resulteert in
minder gezondheidsproblemen.
Duurzaam en Betaalbaar
Belangrijke onderdelen bewijzen al meer dan
10 jaar hun vaste waarde in commerciële
toepassingen. Deze stofzuiger levert een
hoge waarde met lagere operationele
kosten, tot 30% minder dan andere
commerciële stofzuigers.
Wees verstandig. Probeer dit nieuwe
alternatief eens, dat bovendien scherp
geprijsd is. Het zal uw belevenis van het
stofzuigen veranderen.

V-SMU-36

SPECIFICATIES

Stofzuigsysteem
Luchtverplaatsing
HP stofzuigmotor
Type stofzuigmotor
Watt/amp stofzuigmotor
Onderdruk

56,6l/s
1.6 hp / 1.19 kW
Eentraps, thermisch beveiligd, schone lucht
1200 watts / 10 A
22,16kPa

Systeem borstelaandrijving
Beschrijving borstelriem
Type borstel
Grootte borstel
HP borstelmotor
Hoogte borstel

Ronde aandrijfriem
305 mm metalen borstelrol met natuurlijke vezels
diameter 57 mm, lengte 305 mm
19 kW
Automatisch, zelf-aanpasbaar

Filtering
Drievoudig ﬁltersysteem
Beschrijving drievoudig ﬁltersysteem
Stofzakcapaciteit

Filterzak, motorﬁlter en HEPA-ﬁlters
Hoge efﬁciëntie (99,97%) aan 0.3 micron
3.6 L

Afmetingen/gewicht/geluidsniveau
Lengte
Breedte
Hoogte
Gewicht
Geluidsniveau (aan oor bediener)

320 mm
370 mm
1120 mm
7.3 kg
69.9 dBA

VOORDELEN
• Handgreep komt moeiteloos los uit
de houder en naast de geïntegreerde
kabelhouder en draagbeugel
eveneens voorzien van een
verstevigde snoerontkoppeling. Het
zal uw belevenis van het stofzuigen
veranderen.
• Verhoog productiviteit en
reinigingsbereik met de ingebouwde
hulpstukken en een tot 30% langere
zuigbuis dan bij de concurrentie.
• Ideaal voor het schoonmaken van
tapijt in kantoorgebouwen en
horeca.
Neem contact op met uw lokale Tennant
dealer voor meer details over beschikbaarheid
van wisselstukken.

GARANTIE

Standaard accessoires
Ingebouwde spleetzuigmond, stofborstel met
uitschuifbare aluminium zuigbuis.

12 maanden op onderdelen en 12 maanden
op arbeidsloon, met uitzondering van
slijtageonderdelen.

* Speciﬁcaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

ZIEN IS GELOVEN
Neem voor een demonstratie of aanvullende
informatie contact met ons op:
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