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TomCat Edge ISO
TomCat Edge Stick ISO
Excentrische multifunctionele vloerreinigings -en behandelingsmachine

UNIEK CONCEPT
De Edge ISO is een excentrische multifunctionele vloerreinigings -en behandelingsmachine. Met het rechthoekige design kan volledig in de
hoek en tegen de kant worden gewerkt. De oscillerende werking in combinatie met het gewicht van de machine zorgt ervoor dat zelfs de
meest vervuilde vloeren eenvoudig kunnen worden schoongemaakt. De werking dringt diep in de poriën van (oneffen) vloeren, daarom is
de Edge Stick zeer geschikt voor het reinigen van tegels en voegen. Een grote variatie aan vloerpads maakt de Edge Stick geschikt voor het
werken op de meest uiteenlopende ondergronden, van simpel schoonmaken tot het herstellen van glans op natuurstenen vloeren. Een
specialisme van de Edge Stick is het chemievrij strippen van waslagen, hierbij wordt een tijdsbesparing van minimaal 50% gehaald en
worden de risico’s van agressieve chemicaliën uitgesloten. Hierdoor worden methodefouten veelal voorkomen.

Heavy Duty Cleaning Equipment
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TomCat Edge ISO kenmerken en specificaties
KENMERKEN

GEBRUIKSTOEPASSINGEN

SCHROBYSTEMEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chemievrij strippen van waslagen/polymeren/PU
Schoonmaken van alle harde vloeren
Slijpen en polijsten van natuursteen vloeren
Schuren van houten vloeren
Schoonmaken van relief tegels en voegen
Tapijtreiniging bonnet methode
Herstellen van glans op uiteenlopende vloeren
Sneller en effectiever
Linoleum, tegels, pvc, beton, hout, marmer,

TECHNISCHE SPECIFICATIES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excentrische werking met uitmuntend resultaat
Werkt diep in reliëf van de vloer en in voegen
Werkt tegen de plint en in de hoek
Ergonomisch design en werking
Verzwaarde trilabsorbers
Industriële motor
Verstelbare hendel met softgrip en trilabsorbtie
Laag geluidsniveau
Grote variatie aan vloerpads

ARTIKEL SAMENSTELLING

Type

Excentrische reinigingsmachine op kabel

Machine

Borstelsystemen

Edge

300-20TE-25E

Schrobbreedten Edge pads

35cmx51cm pads

Breedte Edge deck

33cmx48cm

Inbegrepen: 10 meter kabel, 6 kleine gewichten 4.5kg, urenmeter, stof
afzuigkit (excl. stofzuiger), blauwe pad.

Krachtbron

230V 50-60Hz

Opties

Motor Edge

1,5pk/1500Watt

Edge-7041

Pad starterkit

Amp verbruik

4.2A continu

Edge-8510

Watertank 5 liter met foamdeksel

Toerental

2850tpm

300-003

Gewicht, set van 2

Kabel

10 meter, 3x1.5mm

Hendel

Softgrip met trilabsorber, aan/uit schakelaar

Inhoud Edge-4041: Zie afbeelding bovenzijde

Geluidsniveau

<73 dBA

Beschikbare vloerpads in het padoverzicht te downloaden op de website

Trilling machine

Gemiddeld 6.5mm/s², Maximaal 6.85mm/s²

Trilling hendel

2.13mm/s² (CE normering <2.5mm/s²)

Constructie

RVS deck

Afmeting LxBxH

150x66xH105

Gewicht

65kg, 45kg na demontage gewichten

Gewicht uitbreidbaar

Tot 110kg

Tomcat Edge ISO

