
Tennant 2370
Tennant 2370 är en ultra highspeed med
dammkontroll som ger suveränt resultat på
ytbehandlade golv medan den konsoliderar
ytbehandlingen för bättre hållbarhet och snabbt
och enkelt underhåll. Tennant 2370 är
ergonomiskt konstruerad, idealisk för
användning på hårda och ytbehandlade golv av
t.ex. trä, laminat, kakel, PVC och linoleum.
Tennant 2370 är perfekt för användning i
ljudrkänsliga miljöer, t.ex. butiker, sjukhus,
kontor och skolor.

• Dammkontrollerad polermaskin med låg ljudnivå

• Reglerat rondelltryck

• Ergonomiskt utformat och bekvämt handtag

• Lågt formgivet hölje med motorn bredvid mitten

• Dubbel säkerhetsspärr

• Fällbart handtag

• För bruk på ljudkänsliga platser

• Skyddar golvbeläggningar och ytbehandlingar från
skador.

• Bekvämare användning

• Optimal balans och förenklad åtkomst under skrivbord
& radiatorer

• Ger bättre säkerhet, förebygger oavsiktlig start i alla
positioner

• Förenklar transport och undanställning

• Butikslokaler

• Hälsovård

• Kontorsbyggnader

• Sjukhus-sektorn

• Skolor

• Kontraktsrengöring

Egenskaper Fördelar

Användningsområden

Fällbart handtag Säkerhets handtag Engångspåse av papper Maskinen i drift
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Creat ing a cleaner, safer worldTM

Konfiguration

• 2370 Ultra highspeed 

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

Tillbehör

• Rondeller

Garanti

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

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 2370

2370

Maskinens mått

Arbetsbredd cm 51
Mått (l x b x h) cm 83x57x123
Maskinens vikt (netto) kg 47

Poleringssystem

Borstens/rondellens diameter cm 51
Borstens/rondellens tryck g/cm2 0-4,4
Borstens/rondellens varvtal rpm 1700

Ström

Strömkälla kabel
Kabellängd m 20
Spänning/frekvens V/Hz 230/50
Total strömförbrukning W 1100
Skyddsklass I/II/III I
Bullernivå (DIN45635) dB(A) 65
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