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Foldbart håndtag 
til pladsbesparende 
opbevaring.

Aftagelig spildevandstank 
af hensyn til skylning og 
rengøring. 

Påfyldning af rent vand.

Aftapningsslange til 
hurtig tømning af 
spildevandstanken.

Gulvbørste, der tilpasser sig 
til enhver overflade. 

Sugefod vender sig  
automatisk i arbejdsretningen.

Store gummihjul.

Stor rentvandstank på 12 liter.

Stabilt, ergonomisk formet håndtag 
med indbyggede betjeningsfunktioner.

TORTUGA
Praktisk batteridrevet gulvvaskemaskine
Nem håndtering og støjsvag drift kombineret med effektiv opsugning af 
gulvet, sikrer nem og sikker rengøring.

Anbefalet brug 
Ideel til rengøring af mindre gulvarealer herunder butikker, kontorer, skoler, 
køkkener, hoteller, plejehjem, supermarkeder og fitnesscentre m.m. 

· Sugefod vender sig automatisk i arbejdsretningen.

·  Børste tilpasser sig til enhver overflade.

·  Fuldt batteridrevet med driftstid på ca. 1 time.

·  Behagelig og støjsvag drift, der muliggør rengøring i løbet af åbningstiden.

·  Meget stort arbejdsområde på ca. 1.000 m2/time.

·  Opladningindikator som standard.

·  Integreret 12 V oplader.

·  Vedligeholdelsesfrit batteri.

·  Aftagelig spildevandstank giver nem, hygiejnisk rengøring.

·  Aftapningsslange giver hurtig tømning af spildevandstanken.

·  Fremragende opsugningsevne 
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Tekniske data
Spænding (opladerenhed) 230 V / 50 Hz
Driftsspænding 12 V / 50 Ah
Maks. sug (vand) 650 mbar
Maks. effekt støvsuger 250 W
Maks. effekt børste 370 W
Arbejdsområde 1260 m2/t.
Børsterotation 150 o/min.
Børstekontakttryk 18 kg
Børstebredde 36 cm
Arbejdsbredde for sugefod 46 cm
Rentvandstank 12 liter
Spildevandstank 13 liter
Vægt 57 kg
Mål (H x L x W) 104 x 114 x 47 cm

Standardsæt
• Vaskerondel - mellem
•  Sugefod komplet
•  Integreret oplader.
•  Batteri, 12 V/50 Ah

Tilbehør
• Ekstern oplader.
•  Rondelholder.
•  Diverse rondeller.

TORTUGA's fleksibilitet gør det muligt 
at rengøre selv trange steder. Takket være 
det kompakte design kan TORTUGA rengø-
re under borde og diske.

Optimal børsteposition:
Med børstepositionen er det muligt 
at rengøre helt tæt på væggen.  
En afstandsrulle sikrer, der ikke kommer 
mærker på vægge m.m.

Sugefod:
Sugefoden er tilsluttet håndtaget og følger 
børsteretningen.

Opladning af batteriet:
Integreret oplader med opladeindikator.

Ekstra tilbehør:
Rondelholder og rondeller i diverse  
hårdhedsgrader.

Foldet:
H x L x B: 69 x 79 x 47 cm

Åben:
H x L x B: 104 x 114 x 47 cm
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Enheder og tilbehør Varenr. Vejl. pris 
Tortuga 867-210001 15.999,00
Børste blød 15" 867-210128 739,95
Børste mellem 15" 867-210112 739,95
Børste slibende 15" 867-210127 739,95
Superpad hvid 15" 00031587 49,00
Superpad rød 15" 00031586 49,00
Superpad grøn 15" 00031584 49,00
Superpad sort 15" 00031588 49,00
Rondelholder 867-210129 739,95
Batteri 867-210121 2.249,95
Ekstern oplader 867-210130 2.249,95

* Alle priser er i dkk. og er ekskl. moms og levering.

Rentvandstank på 12 liter:
Den letpåfyldelige rentvandstank og spilde- 
vandstanken er konstrueret af robust, slag-
fast plastik.

Valgfrit:
Ekstern oplader – til opladning af  
ekstra batteri.

Justerbar vandmængde:
Vandmængden er manuelt justerbar.

Værktøjsfrit batteriskift:
Batteriet er tilsluttet via en lynkobling, og 
kan nemt udskiftes med et nyt opladet 
batteri.

Multifunktionel håndtag:
Samtlige funktioner og kontakter er place-
ret på ergonomisk udformet håndtag.

Spildevandsdræn:
Spildevandstanken leveres med indbygget 
aftapningsslange til tømning  
af snavsevandet. 

Pladsbesparende opbevaring:
Foldbart, multifunktionelt håndtag giver 
pladsbesparende opbevaring.  
H x L x B: 69 x 79 x 47 cm.

Værktøjsfrit børsteskift: 
Børste løsnes hurtigt og kan skiftes på 
sekunder.
Der er hårde og bløde børste tilgængelige 
til diverse gulvtyper.

Børste blød Børste hård 

Børste medium


