
De bedieningshendel kan simpel op verschillende werkhoogtes  worden 
gebracht om te voldoen aan de optimale stand voor diverse gebruikers. De 
stand van de hendel is vaak bepalend voor het werkgemak. De grote wielen 
zorgen voor een optimale manoeuvreerbaarheid en loopgemak.
De hendel kan volledig worden neergeklapt, waardoor de machine uiterst 
compact kan worden opgeborgen of vervoerd. Door het batterijpakket eerst te 
verwijderen, neemt het gewicht aanzienlijk af.

TTB1840 Specificaties

Door de  
hendel plat op 
de machine te laten 
zakken, ontstaat een 
compact geheel voor opslag 
en transport. 

Model Borstelmotor Zuigmotor Voltage Toeren Werktijd Werkbreedte

Twintec 
 TTB-1840

400W 300W
2x 12 (24V) 

18 Ahr
150 tpm 45 minuten 40 cm

Oppervlakte Borsteldruk
Laadtijd 
batterij

Water  
capaciteit

Water-
verbruik1 Gewicht2 Afmeting

1050 m2 

per batterij
27,4/26,2 cm2 6 uur 18 L 0,35 l/min 52 kg 950 x 1120 x 

520mm

1. Kraan watertoevoer op 45º
2. Lege machine met batterij-pakket
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Afneembaar 
batterijpakket

TTB1840 - klein en krachtig

Aan de achterzijde van de 
TTB1840 bevindt zich het unieke 

afneembare batterijpakket. Deze 
koffervormige gelbatterij (18 Ahr) geeft 
een werktijd van ca. 45 minuten. De 
batterij kan eenvoudig van de machine 
worden afgenomen en worden verwisseld. 

De gehele machine is nieuw 
ontwikkeld vanaf de basis. Door gebruik 
te maken van bestaande en bewezen componenten en 
technologie zijn prestaties en betrouwbaarheid gegarandeerd. 

Robuust stalen 
chassis met volledige 
bereikbaarheid van 
onderdelen

Grote en toegankelijke vulopening Eenvoudige ‘soft touch’ bediening Overvul-vlotter en vuilfilter

De Twintec 1840 schrob-zuigmachine is 
ontwikkeld om de afmeting substantieel te 
verkleinen en tegelijkertijd de prestaties en 

gebruiksvriendelijkheid te vergroten.
Door gebruik te maken van een 24 Volt batterij heeft u de 
volledige vrijheid om (snoerloos) met de machine te werken 
daar waar grotere machines simpelweg niet komen. De 
TTB1840 is in te zetten op vele harde vloeren en zal in de 
meeste gevallen een besparing op arbeidstijd opleveren 
in vergelijking met traditionele mopwerkzaamheden. 
Daarnaast zijn de professionele resultaten door inzet van 
deze schrob-zuigmachine natuurlijk niet te vergelijken 
met handmatig werken. Door het vuile water achter de 
borstel direct weg te zuigen is een schoon resultaat 
gegarandeerd.
Mede door het lage geluidsniveau en kleine afmetingen 
is deze machine in te zetten in bijna alle bedrijfsmatige 
ruimtes, zoals ziekenhuizen, klinieken, restaurants, 

cafés, kantoren, banken en 
hotels. 

Zeer stevig 18-liter 
schoonwater 
reservoir

Eenvoudig 
te reinigen 
vuilwater 
reservoir met 
geïntegreerde 
afvoerslang

Een uitgebreide 
range borstels 
of padhouders 
is beschikbaar. 
Het water wordt 
aangevoerd rond de 
borstel, wat een consistent 
schoon resultaat geeft.

Waar vraag is naar 
een eenvoudige, 
gebruiksvriendelijke 
en doelmatige 
machine, zal de 
TTB1840 alle 
verwachtingen meer 
dan waar maken.


