CT5

GULVVASKEMASKIN

CT5

UTFORSK
NYE STEDER!
RDS (Reverse Dry System) gjør at CT5
kan vaske og tørke steder andre
maskiner ikke kommer til.

BEMERKELSESVERDIG
FUKSJONALITET
CT5 har en meget god rengjøringseffekt.

RDS

Med diskbørsten/pad samt at maskinen har en

REVERSE
DRY SYSTEM

CT5 er en ideell maskin for rengjøring av små og

PATENT PENDING

TØ RKI N G F REM O VE R
1. Bakre sugenal nede
2. Kun sug på bakre sugenal
3. Fremre sugenal oppe (uten sug)

TØRK I N G B AK O V E R
1. Automatisk løfting av bakre sugenal
2. Kun sug på fremre sugenal
3. Senking av fremre sugenal

TØ R KE F O R D ELER

- Kan tørke steder andre ikke kommer til
- Enkelt og innovativt tørkesystem i alle retninger
- Justerbart håndtak og ergonomisk konsoll

sugenal som tørker i alle retninger. Dette gjør at
mellomstore områder.

PRODUKTIV
OG STILLEGÅENDE.
CT5 er mini-gulvvasker med god ytelse.
Produktiviteten er på 50 minutter (standard batteri)
med to vaskeprogrammer.
Kan oppgraderes til opptil 75 minutter kjøretid.
Takket være et innovativt lydisoleringssystem, gir CT5
operatøren muligheten til å arbeide i sensetive
områder fordi ECOSELECT-funksjonen reduserer
støynivået med 1dB

T I LGJENGLI GE STANDAR D BAT T ER I ER

PRO D U KT I V I T ET F OR D E L E R

1.

2 ARBEIDS
SKIFT

STANDARD
50 MINUTTER BRUKSTID

2.

3 ARBEIDS
SKIFT

OPTIONAL
75 MINUTTER BRUKSTID

- To arbeidsskift med kun en batterioppladning
- Raskt batteribytte og on-board lading
- Lithium-ion batteri

S T I L LEG ÅEND E E G ENSKAPER

- Den mest stillegående i sin klasse
- Ideell for rengjøring i sensitive områder
- ECOSELECT: lavere forbruk, mer stillegående

Stor ytelse selv på
små områder.
KJE N N ET EG N

ENKEL Å

CT5 er mini-gulvvasker som gir god ytelse. Lett og enkel å

#01

håndtere, den er designet for å møte behovene til daglig
rengjøring, spesielt på steder som er vanskelige å komme til.

BRUKE

Perfekt for HO.RE.CA., rengjøringsbyråer, skoler,

Ergonomisk og innovativt kontrollpanel

bensinstasjoner, butikker og for alle områder hvor det er

og justerbart håndtak for enkelt å

nødvendig å vaske opp til 1000 m2.

komme til de vanskeligste områdene.

#02

KLARGJØRE
Fyllingsoperasjonen til rentvannstanken
kan utføres på to måter: direkte eller ved
å fjerne tanken fra maskinen. Takket
være den store åpningen, er tømming og
rengjøring av tanken enkel.

#03

TE KN I SK DAT A

TEORETISK
PRODUKTIVITET

m2/t

900

LAGR E
Takket være den manøvrerbare og

VASKEBREDDE

mm

280

kompakte konstruksjonen, vekten på
bare 20 kilo og de små dimensjonene,
kan maskinen lagres, transporteres og

TANK VOLUM

BATTERI DRIFTSTID

VEKT

l

min

kg

5/5

50/75

19,8 MED BATTERI OG BØRSTE 17
UTEN BATTERI OG BØRSTE

parkeres på få sekunder og i alle rom.

#04

OPPLADING
Litium-ion batteriet kan lades på 1 time,
enten internt eller eksternt, og

DIMENSJONER

mm

758x376x392 PARKERT

optimaliserer arbeidstiden.

