
• Superieure tapijtreinigingsresultaten met  
 behulp van ongeëvenaarde diepreinigende  
 technieken

• Verbeter de productiviteit en 
 reinigingsresultaten in drukbelopen en  
 moeilijk te bereiken ruimtes dankzij de lage 
 machinebouw en het compacte ontwerp

• Minder belastend voor de operator en  
 hogere productiviteit door de minimale  
 inspanning die is vereist voor het bewegen  
 van de machine en de eenvoudige  
 instelbare bedieningsgreep  

E5

Compacte tapijtextractie- 
machine met lage machinebouw
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E5 EXTRACTIEMACHINE MET LAGE 
MACHINEBOUW

SPECIFICATIES

Werkbreedte   380 mm
Borstelsnelheid   1200 rpm
Borstelmotor   0.30 kW
Schoonwater -/
vuilwatertanks   19 L
Waterkolom   2184 mm
Zuigmotor   0.88 kW
Voedingskabel   15 m
Geluidsniveau   69 dBA

Garantie  12 maanden op onderdelen en  
  12 maanden op arbeidsloon.

Toebehoren beschikbaar.

Altijd en overal uitzonderlijke diepreinigings- 
resultaten in drukbelopen ruimtes. 

Superieure reinigingsprestaties
Optimaliseer uw reinigingsprestaties over het gehele veegpad met 
de dubbele, overlappende stralen uit de sproeier en de uitzonderlijke 
zuigkracht. De unieke zwevende, instelbare borstel met haren aan 
boven- en onderkant past zich aan tapijtvezels van verschillende 
diepte aan - hiervoor zijn geen handmatige aanpassingen vereist.

Diepreiniging rondom en onder objecten
Reinig eenvoudig rondom en onder objecten zoals bedden, bureaus 
en tafels dankzij de compacte, lage machinebouw.  
Met behulp van de eenvoudig instelbare handgreep hebt u een 
groter bereik.

Geluidsarme reiniging, altijd en overal
Voor geluidsarme reiniging in geluidsgevoelige omgevingen en tijdens 
kantoortijden met een geluidsniveau van 69 dBa volgens de erkende 
OSHA-norm.

Gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden
De hygienic-tanks kunnen eenvoudig worden gevuld, geleegd en 
gereinigd en bieden een uniek compact ontwerp. De ergonomische 
handvatten en grijppunten staan garant voor eenvoudige opname.
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