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CURĂŢAREA MOCHETELOR

MONODISCURI

ASPIRATOARE

R3

Piese de schimb şi stocuri
Folosiţi cu încredere maşina dumneavoastră
Folosiţi fără grijă maşina dumneavoastră

Green Machines 414/424 (Diesel)
Destinat să cureţe chiar si cele mai provocatoare zone
din mediul înconjurător
Foarte bună manevrabilitate, productivitate
şi flexibilitate
Laţime de măturare: 117 cm
Capacitate de colectare: 284 litri

Compact, alimentat prin cablu, uscare rapidă a
mochetelor curătate – lasă mochetele curate
Menţine curăţenia folosind o cantitate minima de
soluţie
Uşor de umplut, golit si curăţat prin ridicarea manuală a
tancurilor de apă curată/soluţie şi apă reziduală
Lăţime de curăţare/capacitatea tancului de soluţie:
38 cm/19 litri

Soluţiile de curăţare de la Tennant
Rezultate foarte bune de fiecare dată
Alege beneficiile reale pe care compania ta le doreşte
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Curăţă centrele oraşelor atât noaptea cât şi ziua fără să
deranjeze cetăţenii
8 ore de operare efectivă
Lăţime de măturare:130-180 cm
Capacitatea containerului/înălţimea de basculare:
0.75 m³/130 cm
Sistemul tehnologic de control al prafului - CloudMakerTM

1210/1215
Extractor alimentat prin cablu
Cap special de curăţare a mochetelor
Accesorii opţionale pentru curăţarea pereţilor şi a
tapiţeriilor
Lăţimea de curăţare 1210/1215 –capacitatea tancului
de soluţie: 27cm/30cm – 15litri/30 litri

Specificaţiile pot fi schimbate

www.tennantco.com

Lăţimea de curăţare: 43 cm
Viteza de rotaţie a periei/padului :
165/400/190 sau 380 rpm
Nivelul de zgomot: 56/59/65 dBa

Cu o presiune pe perie/pad de 42,6 kg, este ideal pentru
aplicaţiile grele

E5

Green Machines 636 (Diesel)
Performantă de măturare fără egal şi comfort pentru
operator
Lăţime de măturare: 120-205 cm
Capacitatea containerului/înălţimea de ridicare a
containerului: 1m³/146 cm
Utilizarea simplă cu începerea operaţiunilor de curăţare
prin apăsarea unui singur buton
Sistemul tehnologic de control a prafului - CloudMakerTM

Extractor cu capacitate mare de curaţare în profunzime,
compact, alimentat prin cablu
Uşor de umplut, golit si curăţat prin ridicarea manuală a
tancurilor de apă curată/soluţie şi apă reziduală
Accesorii opţionale pentru curăţarea spaţiilor strâmnte
şi a tapiţeriilor
Lăţimea de curăţare/capacitatea tancului de soluţie:
38 cm/19 litri

1610

Green Machines ATLV (Diesel)
Imbunătăţeşte imaginea , sănătatea comunitaţii şi a
zonelor de parcare
Superior prin diversitatea gunoiului colectat şi prin
laţimea sistemului de aspirare
Laţimea de curăţare: 122 cm
Capacitate container: 415 litri

Echipament de curăţare a mochetelor,dotat cu baterii,
ce foloseşte o dublă tehnologie, cu un consum redus
de soluţie
ReadySpace™ tehnologia de curăţare pentru întreţinere
Tehnologia de curăţarea în profunzime a mochetelor
ăţimea de curăţare/capacitatea tancului
de soluţie: 56 cm/80 litri

Uscător ce reduce timpul de uscare al podelelor şi
mochetelor cu până la 50%
3 viteze ale motorului de insuflare a aerului
Diametrul laţimii tubului de insuflare: 24 cm

V5
Echipament compact folosit pentru aspirare uscată
Microfiltrare
Capacitatea sacului de hârtie: 8 litri
Opţional se poate dota cu sac sintetic şi filtru HEPA
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MONODISCURI PENTRU LUSTRUIT
Monodisc cu viteză mare de rotaţie folosit pentru
lustruire suprafeţelor dure si a celor acoperite cu vopsea
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F3/F8/F12

3090
Aspirator tip rucsac
Confortabil în utilizare , cu ţeava de aspirare telescopică
Microfiltrare
Capacitatea sacului de hârtie: 6 litri
Dotare opţionala cu filtru HEPA

F3+
Green Machines 500ZE acţionată cu baterii

Pentru demonstraţii sau informaţii suplimentare, contactaţi-ne:

Extrem de silenţioase, folosite pe toată gama de
pardoseli

GHID DE PRODUSE

Programul de servisare al adevăratului Tennant
Maximă siguranţă şi productivitate
Controlul şi protecţia investiţiei şi scăderea costului total
Beneficiaţi de asistenţa tehnică a peste 250
de tehnicieni în întrega Europă

B1
Laţime de curăţare: 51 cm
iteza de rotaţie a periei/padului: 1100 rpm

V10/V12/V14
Echipamente industriale destinate aspirării uscate şi
umede
Capacităţi ale tancurilor destinate oricăror aplicaţii
Troliu opţional pentru deplasare şi aplecare

2370

V26

Sitem avansat de control al parfului destinat aplicaţiilor
ce impun o anumită calitate a aerului
Presiune reglabilă
Lăţime de curătare: 51 cm
Viteza de rotaţie a periei/padului: 1700 rpm

Cele doua motoare de aspirare şi de rotaţie a periei cresc
capacitatea de aspirare
Cele doua motoare de aspirare şi de rotaţie a periei
cresc capacitatea de aspirare
Capacitatea sacului de hârtie: 4,5 litri
Opţional se poate echipa cu filtru HEPA

GAMA DE PRODUSE
PENTRU EUROPA
P R I N S O L U Ţ I I L E D E C U R ĂŢA R E ,
P R O T E J AŢ I M E D I U L Ş I VĂ
A S I G U R AŢ I S U C C E S U L
 Creşterea productivităţii folosind
tehnologiile avansate

ECHIPAMENT DE PULVERIZARE
ionator EXP

V-SMU-36

Transformă apa de robinet într-un puternic curăţitor care
ucide bacteriile, eliminând folosirea chimicalelor toxice
Curătă la fel sau mai bine decât detergentii tradiţionali
Când este folosit direct omoară 99,9% din bacteriile cele
mai periculoase
Protecţie 100% pentru lucrătorii, clienţii si invitaţii
dumneavoastră

Motor de vacuum
Lăţime de curăţare 38 cm
Capacitate sac 3,6 litri
Trei trepte de filtrare HEPA

 Performanţe de curăţare
superioare

Orbio Technologies Group susţine Tennant Company în promovarea celor mai noi
tehnologii de curăţenie. Înfiinţată în 2009 pentru a ajuta compania Tennant să ajungă
lider în efectuarea curaţeniei fără detergenţi şi în susţinerea altor tehnologii de
curăţenie, Orbio Technologies Group s-a dedicat dezvoltării şi promovării
tehnologiilor prietenoase cu mediul înconjurător.Cunoscută sub numele de Orbio®
doreşte să revizuiască standardele de curaţenie în întreaga lume. Orbio Technologies
Group va continua să creeze şi să dezvolte soluţii de curăţenie pentru actualele şi noile
pieţe ale Tennant.

ec-H2OTM – Tehnologia de convertire electrică a apei începe ca
apă şi se termină ca apă. Această tehnologie elimină impactul
asupra mediului prin reducerea producţiei de detergenti,
depozitarea şi transportul acestora. Ec-H2O foloseşte cu 70% mai
puţină apă decât metodele de spălare conventionale
“FaSt – Tehnologia de spălare cu spumă foloseşte cu 70% mai
puţină soluţie; FaST curăţă, protejează podelele, reduce riscul de
alunecare şi accidentare. Nu numai că strânge şi dislocă murdăria
dar dislocă şi resturile vechi de detergent, crescând capacitatea
de aderenţă cu 21%(certificarea NFSI).“
“ES – Tehnologia de extindere a spălării, conduce la mărirea
productivităţii şi la creşterea capacitaţii de spălare a detergentului folosit zilnic. Recuperarea detergentului , din apa reziduală,
duce la mărirea timpului de spălare şi implicit a productivităţii. “
“ReadySpace – Tehnologia de curăţare şi uscare rapidă a
mochetelor. Tehnologie de înaltă productivitate, care lasă in
maxim 30 de minute, mochetele curate, uscate, pregătite pentru
trafic, crescând siguranţa şi durata de viaţă acestora. “
“Tehnologia de încărcare rapidă a bateriilor. Este soluţia
ultimativă de curătare în momentul în care celelalte baterii sunt
la încarcat. Creşte productivitatea şi cresc oportunitatile de
curăţare. Bateriile cu încărcare rapidă sunt sigure, rezistente la
vibratii, nu necesită întreţinere.“

ECHIPAMENT DE SPĂLARE-USCARE,
ALIMENTAT PRIN CABLU

ECHIPAMENT DE SPĂLARE-USCARE,
CU BATERII ŞI CU OM LA BORD

ECHIPAMENT DE SPĂLARE-USCARE, DE
MARE PUTERE ŞI PRODUCTIVITATE

MĂTURĂTOARE MECANICĂ

MĂTURĂTOARE DE MARE PUTERE, CU OM
LA BORD

T1B

T7

Compact, puternic, uşor de manevrat şi uşor de depozitat
Operaţiunea de spălare-uscare se realizează atât la
mersul in fată cât şi la mersul în spate
Proiectarea fară cablu de alimentare permite curăţarea
chiar şi în prezenţa oamenilor
Bateria opţională lithium-ion cu încărcare rapidă ,
asigură folosirea în mai multe reprize pe durata unei zile
Lăţimea de curăţare/capacitatea rezervorului de
soluţie:38cm/9,5 litri’

Mărirea confortului , agilităţii şi a autonomiei de
funcţionare cu un echipament compact, cu om la bord
Începerea operaţiunilor de curăţare se face printr-o
simplă apăsare de buton
Sistem de perii disc sau cilindrice
Lăţimea de curăţare/capacitatea tancului de soluţie:
65-80 cm/110 litri

T20 (Diesel sau LPG – Perii disc sau cilindrice)

110

6200 (Diesel - Baterii)

Obţine rezultate superioare de curăţare în mediile grele
Sistemul parabolic, patentat, de amplasarea a lamelelor
asigură a recuperare superioară a apei
Începerea operaţiunilor de curăţare se face printr-o
simplă apăsare de buton
Lăţimea de curăţare/capacitatea tancului de soluţie:
102-142cm/303 litri

Utilizare fără efort – performanţe inalte cu costuri reduse
Mătură orice fel de suprafaţă fără să fie nevoie de o
sursă de curente
Reglarea presiunii pe perie
Lăţimea de curăţare/capacitatea containerului:
69 cm/30 litri

Formă compactă, dotată cu sistem hidraulic de
descărcare a containerului
Nu sunt necesare scule pentru schimbarea periei, ceea
ce duce la mărirea productivităţii
Lăţimea de curăţare: 107-140 cm
Capacitatea containerului/înălţimea de ridicare a
containerului: 125 litri/135 cm

T2

550 (Diesel – LPG – Baterii)

MĂTURATOARE CU BATERII

Experienţa performanţelor Tennant vă ajută la controlul
bugetului dumneavoastră
Compact, ideal pentru curăţarea spaţiilor mici,
aglomerate
Presiunea pe perie: 23 kg
Peria şi capul de aspirare pot fi ataşate pe exterior
în timpul depozitării echipamentului
Lăţimea de curăţare/capacitatea tancului de soluţie:
43 cm/26 litri

Echipament dotat cu şasiu din oţel pentru aplicaţiile
foarte grele
Productivitate crescută datorită sistemului ES de
recirculare a apei
Printr-o singură trecere a echipamentului se execută
atât operaţiunea de măturare cât şi cea de spălare
Lăţimea de curăţare/capacitatea tancului de soluţie:
127cm/530 litri

T1
Construit pe şasiu de aluminiu, cu cap de frecare
Operaţiunea de spălare-uscare se realizează atât la mersul
in fată cât şi la mersul în spate
Înlocuirea fără scule, în numai 5 secunde a lamelelor
şi periei
Uşor de umplut, golit si curăţat prin ridicarea manuală a
tancurilor de apă curată/soluţie şi apă reziduală
Lăţimea de curăţare/capacitatea rezervorului de
soluţie: 35 cm/11,4 litri

Performanţe si durată de viaţă ridicate
Presiunea pe perii : peste 91 kg
Optional dual vac fan for optimum recovery on tiled or
grouted flooring
Lăţimea de curăţare- disc sau cilindric/capacitatea
tancului de soluţie: 70-80 cm/114 litri

T3

M20 (Diesel - LPG)

T16

Creşterea productivitaţii tehnologiei ec-H2O pe o
platforma compactă
Două niveluri de presiune pe perii : 21-41 kg;
Peria şi capul de aspirare pot fi ataşate pe exterior în
timpul depozitării echipamentului
Lăţimea de curăţare/capacitatea tancului de soluţie:
60 cm/40 litri

Curătă atât zonele cu spaţii mici cât şi cele cu
trafic intens
Începerea operaţiunilor de curăţare se face printr-o
simplă apăsare de buton
Nivelul de zgomot, indiferent de operaţie, nu depaşeşte
68 dBA
Sistemul parabolic, patentat, de amplasarea a lamelelor
asigură a recuperare superioară a apei
Laţime de curăţenie/capacitatea rezervorului de
soluţie: 91-117 cm/190 L

5680
Echipament robust pentru aplicaţiile industriale şi
comerciale
Bateriile de 36V asigură o autonomie de peste şase ore
de funcţionare
Două niveluri de presiune pe perii: 45-90 kg;
Lăţimea de curăţare- disc sau cilindric/capacitatea tancului
de soluţie: 80 cm/114 litri

Sistemul revoluţionar integrat de curatare FloorSmart®
Capacitate şi durată de viaţa ridicată; destinat mediilor
industriale
Capacitatea containerului/înălţimea de ridicare a
containerului: 110 litri/ 152 cm
Lăţimea de curăţare/capacitatea tancului de soluţie:
137-142cm/212 litri

Performanţe excelente în spaţiile strâmte
Echipat cu tehnologiile Sweepmax™ & Shakemax™
Lătime de lucru: 127-157 cm
Capacitatea containerului/înălţimea de ridicare a
containerului: 310 litri/152 cm

S30 (Diesel - LPG)
S10

T3+

Curăţarea timp de peste 150 minute
răţarea timp de peste 150 minute cu o singură
încărcare a tancului de apă/soluţie Începerea
operaţiunilor de curăţa
Construcţia tancului de apă reziduală asigură curăţarea
foarte uşoară
Sistem de perii disc sau cilindrice
Sistem de perii disc sau cilindrice Lăţimea de curăţare/
capacitatea tancului de soluţie: 60-80 cm/85 litri

Mătură în interior şi exterior, pe suprafeţele comerciale
sau pe mochete
Încărcător automat de încărcare a bateriei, încorporat
Nivel de zgomot: 65 dBa
Lăţimea de curăţare/capacitatea containerului:
71 cm/35 litri (in fata), 20 litri (in spate)

ECHIPAMENT DE MĂTURARE ŞI SPĂLARE

Curăţarea timp de peste 80 minute cu o singură
încărcare a tancului de apă/soluţie
Tabloul de comenzi uşor de utilizat
Construcţia tancului de apă reziduală asigură curăţarea
foarte uşoară
Lăţimea de curăţare/capacitatea tancului de soluţie:
43-50 cm/40 litri

T5

ECHIPAMENT DE SPĂLARE-USCARE,
ALIMENTAT PRIN CABLU

7100

S20 (Diesel – LPG – Baterii)
S8

Curăţarea spaţiilor aglomerate şi a spaţiilor deschise
Operare simplificată prin dotarea cu încărcător automat
cu dublu voltaj
Construcţie solidă destinată aplicaţiilor industriale
Lăţimea de curăţare/capacitatea containerului:
86 cm/85 litri

Oferă performanţe superioare cu un control al prafului
până la 0,5 microni
Patent înregistrat pentru cele trei trepte de filtrare
ciclonică a sistemul SweepSmart™
Lătime de lucru: 159-203 cm
Capacitatea containerului/înălţimea de ridicare a
containerului: 395 litri/152 cm

MĂTURĂTOARE CU BATERII ŞI CU OM LA
BORD
8300 (Raterii – Perii disc sau cilindrice)
Creşterea productivităţii prin efectuarea măturârii şi
spălării în acelaşi timp
Începerea operaţiunilor de curăţare se face printr-o
simplă apăsare de buton
Lăţimea de spalare/latime de maturare:
100-120cm/127 cm
Capacitatea containerului/capacitatea tancului de
solutie: 85 litri/216 litri

800 (Diesel)
S12
Excelentă manevrabilitate; perie laterală reglabila ce permite accesarea colţurilor, atât în interior cât şi în exterior
Forma compactă permite o excelentă vizibilitate
Container mobil pe roţi
Lăţimea de curăţare/capacitatea containerului:
90 cm/85 litri
A doua perie optională permite creşterea lăţimii de
curăţare la 110 cm

Maximizarea productivitatii in zona industriala prin
marirea laţimii de curăţare
Destinat aplicaţiilor industriale
Latimea de lucru: 168 cm
Capacitatea containerului/înălţimea de ridicare a
containerului: 850 litri/183 cm

7300 (Baterii – Perii disc sau cilindrice)
Productivitate maximă cu baterii de mare putere
Nivel ridicat de curăţare zilnică
Nivel reglabil al presiunii până la peste 225 kg
Lăţimea de curăţare/capacitatea tancului de soluţie:
102cm/216 litri

M30 (Diesel - LPG)
Sistemul revoluţionar integrat de curatare FloorSmart®
Capacitate şi durată de viaţa ridicată ; destinat mediilor
industriale
Lăţimea de spălare/lăţimea de măturare:
122 cm/162 cm
Capacitatea containerului/capacitatea tancului
de solutie: 198 litri/284 litri

Sentinel (Diesel)
6100
Măturătoare eficientă şi cu durată mare de viaţa
Echipată cu baterii
Opţional: furtun lateral de aspirare a zonelor strâmte
Lăţimea de curăţare/capacitatea containerului:
76 cm/85 litri
A doua perie optională permite creşterea lăţimii de
curăţare la 96 cm

Capacitate ridicată de măturare în cele mai grele medii
Latimea de lucru: peste 320 cm
Capacitatea containerului/înălţimea de ridicare a
containerului: 2,6 m³/2,9 m
Posibilitatea de a alege modul de operare: uscată sau
umedă

