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 A Better Twintec… By Design

45cm  ‘ Long life, heavy duty’ 
schrobborstel

45cm ‘ Long life light duty’  
schrobborstel

45cm Shamponeerborstel

Eén van de beste

Twintec...
praktische product-
ontwikkeling met 
gezond verstand 
op z’n best 

Een goede schrob-zuigautomaat is 
onontbeerlijk voor het schoonmaken 
van harde vloeren.

40cm PadLoc aandrijfschijf

45cm Nylon schrobborstel

TTB4045
Borstels en pads

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.

TTB4045 Specifications
Model Brush 

Motor
Vac  

Motor Power Run  
Time

Recharge 
Time

Pad/Brush 
width Capacity Weight Drive 

Speed
Brush 
Speed

Dimensions     
WxLxH

TTB4045 400W 400W 2x12V  
(24v 100Ah) 2.25hrs 8hrs 40/45cm 40L 126kg - 100rpm 470x1030x 

1160mm

Numatic Netherlands Benelux distribution
Numatic International BV, Postbus 101
2400 AC Alphen aan den Rijn
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Twintec… TTB4045 Het geheim van een duurzaam concept...
Het originele Twintec concept van twee basis technologieën in één machine is vandaag  
 de dag nog steeds even bruikbaar als toen het is verzonnen.
  Hoewel door de jaren heen de technologie sterk verbeterd is op het gebied van functies, prestaties en resultaten, heeft deze  
   opvolger van de welbekende TTB3450 zijn kracht bewezen op 101 locaties en toepassingen en voldoet de machine  
    aan de verwachtingen van gebruikers wereldwijd. Gebruiksvriendelijkheid en schoonmaakprestaties zijn  
    essentiële uitgangspunten geweest bij het ontwerpen van deze machine.

Ieder onderdeel is ontworpen voor een optimale combinatie 
van functionaliteit en betrouwbaarheid.
De TTB4045 is een klassiek voorbeeld van jaren ervaring in de schoonmaakwereld. Het 
ontwerp en de specificaties garanderen de gebruiker en aankoper volle tevredenheid.

De TTB4045 is ontworpen door professionals voor professionals en voldoet zeker aan wat  
u en uw schoonmaakbedrijf verwachten van een schone vloer.

Semi-parabolische zuigmond Structofoam borsteldeckHet chassis
De TTB4045 staat op een volledig roestvrij 
stalen chassis. Het borsteldeck is gemaakt 
van het oersterke Structofoam. De semi-
parabolische zuigmond van aluminium zorgt 
voor een goede 
opname van 
vuilwater van 
de vloer.

Volledig roestvrij stalen chassis Borsteldeck vergrendeling

Batterij technologie
Door gebruik te maken van accu’s heeft u 
optimale bewegingsvrijheid en gebruiksgemak.

De TTB4045 is voorzien van 24V 100 Ahr 
gesealde gel batterijen, een geïntegreerde  
  lader en een batterij 
  indicator. 

Twee gesealde gel accu’s

Ingebouwde lader

Eenvoudig opladen

Batterij indicatie

De tanks
De twee tanks van Polyform hebben een grote inhoud, voor40 liter 
schoon water en 40 liter vuil water. De grote vulopening is praktisch 
en is tevens voorzien van een vulslang.

Groot grofvuil filter

Flexifill: flexibele vulslang (1m)Polyform 40 litrer vuilwater 
tank

Polyform 40 litre schoonwater tank

De krachtbronnen
Er zijn geen concessies gedaan bij het uitzoeken van 
de juiste motoren voor deze machine. De industriële 
Twinflo’ zuigmotor  en de borstelmotor zorgen voor een 
goede opname van het water en een perfect schone  
        vloer. 

On/Off schakelaar Nutronic gebruikerspaneel

TwinFlo zuigmotor 24V borstelmotor

Beveiligingssleutel
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