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EXCENTR LATTIANHOITOKONEET
HIONTAAN JA SIIVOUKSEEN
EXCENTR lattianhoitokoneiden avulla lattioiden hionta, peruspesu,
kiillotus ja vahanpoisto on helppoa ja tehokasta. Koneiden teho
perustuu 2800 värähtelyliikkeeseen minuutissa. Erityisen muotoilun ansiosta koneilla voi työskennellä hankalapääsyisimmissäkin
kohteissa.
EXCENTR lattianhoitokoneet ovat lujatekoisia ja kestäviä. Niiden
komponentit ovat laadukkaita ja koostuvat pääosin ruostumattomasta teräksestä.
Tekniset tiedot:
•
•
•
•

Äänenvoimakkuus 64 dB
Värinäliike 2800 x 7 mm/min
Jännite 230 V
Suojausluokka IPX54

EXCENTR lattianhoitokoneilla voi
työstää lattiaa
vaivattomasti
myös nurkista ja
muista vaikeapääsyisistä
paikoista.

Kone tuottaa
2800 pesevää
liikettä minuutissa, minkä vuoksi
pinttynytkin lika
irtoaa helposti
vain vettä käyttäen.
EXCENTR lisävarusteita

Lisäpainot
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XL-työkalun avulla voi
yhdistää useita koneita toisiinsa työleveyden kasvattamiseksi

12 litran vesisäiliö

Imusuulake isoihin kohteisiin
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Pöly-/roiskekaulus
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EXCENTR LATTIANHOITOKONEET
HIONTAAN JA SIIVOUKSEEN

EXCENTR 55-35
EXCENTR 55-35 lattianhoitokone on tuotesarjan suurikokoisin. Koneessa olevat pyörät tasapainottavat laitteen, minkä vuoksi sitä on
helppo hallita ja ohjata. Käyttömukavuutta tehostaa myös säädettävä varsi. Lisäpainojen avulla koneen painoa voi säätää 40-112 kg
välillä. Koneen vakiovarusteisiin kuuluu 25 m sähkökaapeli, yhteensä
4 kpl lisäpainoja sekä punainen laikka. Laitteen korkeus varren ollessa korkeimmassa asennossa on 125 cm.
Pesu-/hiomapään ala 55 x 35 cm
EXCENTR 30-50
Ainutlaatuisesti muotoiltu pesu-/hiomapää tekee koneesta monikäyttöisen. Lattianhoitokone on suorituskykyisempi kuin tavalliset
lattianhoitokoneet (m2/h). Kone on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä, mikä tekee siitä kestävän. Koneen paino on 20 kg.
Pesu-/hiomapään ala 30 x 50 cm
EXCENTR 55-35

EXCENTR 30-50

EXCENTR 30-20
Kompakti lattianhoitokone on suunniteltu erityisesti ahtaiden ja
haastavien kohteiden hiontaan ja pesuun. Erityisen kätevä se on
hankalissa kulmissa ja haastavissa lattian reunoissa. Useat ammattilaiset käyttävät EXCENTR 30-20 lattianhiomakonetta myös yhdessä
EXCENTR 55-35 kanssa. Koneen paino on 18 kg.
Pesu-/hiomapään ala 30 x 20 cm

EXCENTR 30-20

TAMMIHOLMA Oy

EXCENTR HANDHERO
HANDHEROa käytetään esim. portaiden, keittiötasojen, ikkunalautojen jne. pesuun, kiillotukseen ja hiontaan. Käyttömahdollisuuksia on
rajaton määrä. Laitteen harjapaine on 20 kg.
Pesu-/hiomapään ala 30 x 20 cm
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HANDHERO

