TILAPÄINEN
TAMMIHOLMA TILAPÄINEN on helppo ratkaisu akuuttiin, tilapäiseen siivouskoneen tarpeeseen. Tarvitset sitten
pientä konetta viikonlopuksi varaston siivoukseen, toimiston muuttosiivoukseen tai isompaa konetta kuukaudeksi
rakennustyömaan ylläpito- ja loppusiivoukseen, TILAPÄINEN vastaa tarpeeseesi.

TENNANT T3 tai T300

TENNANT T5

Tennant T3 tai T300 yhdistelmäkoneita on saatavana kolmella
eri työleveydellä 43, 50 ja 60 cm.
Nämä koneet lukeutuvat rakennustyömaiden kestosuosikkeihin,
sillä tavallisista tämän koko luokan koneista poiketen ne soveltuvat erinomaisesti rankempaankin työmaakäyttöön.

Tennant T5 on monipuolinen
keikkakäyttöön soveltuva yhdistelmäkone. Koneessa on
isot säiliöt ja hyvä pesuteho,
mutta se on ajettaviin koneisiin nähden erittäin ketterä.
Kone soveltuukin sekä pieniin
että isoihin kohteisiin. Lisäksi
sen kuljettaminen on helppoa, sillä koneen lastaaminen
autoon ei vaadi suuria ramppeja.

Tennant T7 yhdistelmäkoneella ajat isommat tilat, kuten
1000-4000 m2 kokoiset parkkihallit tai varastot. Kun pinta-alaa on paljon, istuen ajettava yhdistelmäkone saattaa
osoittautua hyväksi vaihtoehdoksi. T7 sopii myös kapeille
käytäville ja ahtaimpiinkin
kohtiin sen pienen koon ja hyvän ohjattavuuden ansiosta.

Työleveys 43-60cm | Säiliöt 42/53 l
Ajoaika 1,5- 2,5 h

Työleveys 50 cm | Säiliöt 85/102 l
Ajoaika 3- 4 h

Työleveys 65 cm | Säiliöt 110/110 l
Ajoaika noin 2 h

100€

/vrk

Tammiholma Oy			

200 €

/vrk

myynti@tammiholma.fi		

TENNANT T7

200 €

/vrk

09 350 5220

LAADUKKAAT TENNANT-KONEET
TILAPÄINEN vuokrakoneet koostuvat TENNANT
yhdistelmäkoneista. Yhdistelmäkone on siis
siivouskone, joka samalla sekä pesee, että kuivaa
lattiapinnan. Näin ollen lattiapinta on heti puhdas ja kuiva.
TENNANT-koneiden erikoisuus on se, että ne sopivat hyvin likaisempiinkin ympäristöihin, kuten
rakennustyömaille. Koneissa on hyvä suorituskyky, eikä se mene helposti tukkoon. Kaikki letkut
ovat myös irrotettavissa ja puhdistettavissa ilman
työkaluja.

TOIMITUS
TILAPÄINEN vastaa akuuttiin tarpeeseen.
Uudenmaan alueella toimitus onnistuu usein
jopa saman päivän aikana. Muualle maahan
toimitus on kuljetusliikkeestä riippuen noin 1-2
päivää. Toimitusmaksu on 50 € per suunta (ALV
0 %).

HINNASTO

(ALV 0 %)

Kone		

Hinta/vrk

Hinta/vko

T3/T300
T5		
T7		

100 €		
200 €		
200 €		

350 €
750 €
750 €

(Pidempiaikaiset vuokrat sopimuksen mukaan)

Tammiholma Oy			

myynti@tammiholma.fi		

09 350 5220

