URZĄDZENIE SERII

model

20HD

EDGE-20HD to uniwersalna i ekonomiczna
maszyna do renowacji, wszelkiego rodzaju
powierzchni podłogowych
Ekonomiczne i szybkie usuwanie starych
powłok polimerowych, bez użycia chemii!
Możliwość renowacji podłóg
kamiennych, betonu, marmuru,
lastryka oraz parkietów
Ogromna oszczędność czasu,
chemii i kosztów wykonania
usługi!

PRZED
Urządzenia
kompaktowe

PO
Maszyny
ciężkie

Bez użycia
chemii

Urządzenia
sterowane

Maszyny
podłogowe

Urządzenia marki TomCat

Usuwanie
starych warstw
polimerowych
NA SUCHO,
bez użycia
chemii!

Seria maszyn EDGE przeznaczona jest do
czyszczenia i renowacji powierzchni podłogowych
wykonanych z materiałów takich jak: PCV, linoleum,
parkiet, kamień naturalny, kamień sztuczny, lastryko.
Dzięki unikatowej konstrukcji, maszyny serii EDGE
wykonane zostały w sposób, który umożliwia pracę
nawet nowym pracownikom po kilkuminutowym
przeszkoleniu. Nie występuje ryzyko zniszczenia
powierzchni! Jest to znacząca zaleta w porównaniu
z urządzeniami rotacyjnymi.
EDGE-20HD w 75% przypadków, czyści bez użycia
chemii! Odpada
więc
wymóg znajomości
stosowanych środków chemicznych.
Technologia EDGE umożliwia usuwanie/redukcję
starych warstw polimerowych NA SUCHO, bez użycia
stripperów! Znacząco zmniejsza to koszty pracy, czas
(do 200m2 w godzinę!), zwiększa bezpieczeństwo
oraz dba o ekologię.

Praca
NA CAŁEJ
powierzchni.
Innowacyjny
kształt padu
pozwala czyścić
także kąty!

EDGE-20HD ma możliwość zmiany wagi (od 50kg do
125kg), dzięki temu może pracować na bardzo
trudnych powierzchniach, tak gdzie tradycyjne
maszyny nie dają sobie rady!

.
Przykład akumulatorowej
maszyny EDGE

BEZPIECZNE cyklinowanie
parkietu, bez potrzeby
zatrudniania fachowców!

Możliwość
czyszczenia
SCHODÓW oraz
trudno
dostępnych
miejsc!
Możliwość podłączenia
ODKURZACZA!

Najwyższej jakości
przewód elektryczny.
Długość 50m!
Opcjonalny
zbiornik na wodę
Opcjonalny,
dwuelementowy
chwytak rury od
odkurzacza

Najwyższej jakości
potężny silnik

Opcjonalny kołnierz
przeciwpyłowy

Usuwanie strych warstw past i polimerów bez użycia
chemii i wody! Czas usługi skraca się o min. 50%
w stosunku do tradycyjnej metody czyszczenia
szorowarkami obrotowymi!
Dopasowane, 6-cio
calowe koła
kauczukowe

Innowacyjny, prostokątny kształt padu, pozwala na
perfekcyjne wyczyszczenie całej powierzchni
podłogowej! Także w kątach!

Zobacz EDGE-20HD
w akcji! Wejdź na
www.tomcat.com.pl
Dodatkowe
obciążenia
Wytrzymała
aluminiowa baza

Duże i mocne
izolatory

SPRZEDAJEMY PRZEZ NASZYCH DYSTRYBUTORÓW
Marka i dobra renoma TomCat została wypracowana
na przestrzeni wielu lat, poprzez produkcję naprawdę
solidnych i wygodnych dla operatorów maszyn,
oszczędzających 70% czasu, 70% wody i 55% chemii.
TomCat dba o środowisko naturalne! Produkuje duże
maszyny do naprawdę ciężkich zadań na wszystkich
powierzchniach: zamiatarki, maszyny polerujące, maszyny
myjące.
TomCat sprzedaje swoje produkty
za pośrednictwem ponad 350 dilerów.

w

40

krajach,

OSZCZĘDNOŚCI
Woda
Chemia
Czas
Koszty

OSZCZĘDNOŚCI = ZYSK
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