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A Better Twintec… By Design

Borstels en pads

45cm   ‘ Long life, heavy duty’ 
schrobborstel

45cm ‘ Long life light duty’  
schrobborstel

45cm Shamponeerborstel

De kracht om te presteren TT4045
40cm PadLoc aandrijfschijf

45cm Nylon schrobborstel

Een perfect voorbeeld  
   van de combinatie
      van techniek en  
         gezond verstand.

De Twintec 
schrobzuigautomaat 
met snoer (230V) 
is het perfecte 
voorbeeld van 
innovatie, kwaliteit 
en prijs...
Prestaties waar  
u van op aan kunt 
en vloeren die nog 
nooit zo schoon zijn 
geweest!

Een uitgebreide range borstels en padhouders is beschikbaar om te voldoen aan de 
specificaties van het type vloer dat moet worden gereinigd. Alle borstels zijn onderling 
uitwisselbaar en kunnen gemakkelijk vervangen worden om te voldoen aan wijzigingen in 
omstandigheden of locatie.

Model Brush 
Motor

Vac  
Motor Power Brush 

Speed Range Pad/Brush 
width Capacity Weight Dimensions 

(WxLxH)

TT4045 1500W 1000W 220-240V  50Hz 150rpm 42m 40/45cm 40L 57kg 470x890x 
1180mm

TT4045 Specifications

Numatic Netherlands Benelux distribution
Numatic International BV, Postbus 101
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Twintec… TT4045 Het geheim van een duurzaam concept...
De Twintecs met snoer zijn de basis waar het jaren geleden bij Numatic allemaal mee begon.  
De machines zijn zo betrouwbaar en succesvol dat veel machines van 20 jaar oud nog steeds draaien.

Als uw wensen voor vloeronderhoud prestatie, vermogen 
en prijs zijn... dan is de TT 4045 hèt antwoord.
De uitstekende specificaties van de Twintec machines met snoer (230V) voldoen zonder 
twijfel aan de hoogste normen in termen van ontwerp en prestatie.

Het grote voordeel van machines met snoer is de ongelooflijke prestatie door de kracht 
van het lichtnet, drie keer meer dan bij batterij machines. En doordat er geen batterijen en 
24V-componenten gebruikt worden, is de machine zeer kosteneffectief: hij kost bijna de 
helft van een batterij machine. Machines met snoer worden vaak ingezet op vloeren in de 
zware industrie die meestal wat ruwer zijn en zwaarder vervuild.

Het chassis
De TT 4045 staat op een volledig RVS chassis met 
vele gebruiksvriendelijke eigenschappen, zoals het 
unieke, opklapbare borsteldeck. De combinatie 
van roestvrij staal, structofoam en polyform tanks 
maken het geheel tot een zeer solide en duurzame 
machine.

De krachtbron

Alles onder controle

Kosten noch moeite zijn gespaard bij het zoeken naar een 
professionele motor. De industriële Twintec zuigmotor zorgt voor 
een uitzonderlijk droog resultaat, terwijl de borstelmotor en het 
oliegevulde tandwielhuis de kracht van de motor goed weten te 
vertalen naar het resultaat op de vloer.

Eenvoud is soms het beste beleid en dit geldt zeker voor het TT 
bedieningspaneel en de volledig verstelbare bedieningshendel, 
waardoor de machine zeer gemakkelijk is te bedienen en 
daardoor door iedereen te gebruiken.

Simpele starthendels en twee bedieningsknoppen voor 
watertoevoer en zuigmotor: dit is alles wat u moet beheersen 
om deze machine te kunnen gebruiken.

Eenvoudige bediening

TwinFlo zuigmotor

‘Heavy duty’ borstelmotor

Starthendels

De tanks Flexifill: vulslang 1m

Polyform 40 liter vuilwater tank

40 liter schoonwater tank

De superstructuur bevat 40 liter schoon- 
en vuilwater tanks van polyform en 

is voorzien van een aantal zeer 
geavanceerde en praktische 

eigenschappen.
Groot grofvuil filter

Opklapbaar 
borsteldeck

Chassis van roestvrij staal

DeckLoc kantelmechanisme

Borsteldeck van Structofoam

Semi-parabolische zuigmond


