
• Suprafaţa este imediat redată traficului 
 folosind tehnologia ec-H2O sau FaST

• Nivelul de zgomot (67 dBA)

• Reduce timpul de instruire, crescând şi  
 timpul de utilizare, echipamentul fiind
 prevăzut cu un buton care fiind apăsat, 
 comadă începerea operaţiunilor de 
 curăţare

5680

Echipament de spălare-uscare 
pentru curăţenia profesională

The Safe Scrubbing Alternative®

Foam Scrubbing Technology

TM

Foam Scrubbing Technology
Patents Pending



5680-echipamentul de spălare-
uscare, pentru curăţenia profesio-
nală, care vă scuteşte de griji
Menţinând un design şi o proiectare superioară, 5680 
răsplăteşte încrederea acordată, asigurând performanţele 
superioare pe care clientul le doreşte.

Rezistent, funcţionează fără probleme
Rezistent la coroziune şi la impacturi echipamentul 5680 este 
recomandat pentru curăţenia zilnică.

Maximă eficienţă în activitatea de curăţare
Fiind prevăzut cu butonul de control, la echipamentul 5680 cu Fast 
sau ec-H2O se reduce timpul de instruire. În acest caz operatorii 
pornesc operaţiile de curăţare mult mai repede, prin apăsarea unui 
singur buton.

Rasplateşte prin performanţe încrederea acordată
Cu sistemul automat de dozare a detergentului FaST sau a apei 
activate electric, ec-H2O,  echipamentul 5680 oferă calitate 
operaţiilor de curăţare, cu minimum de comenzi.

Soluţie sigură de curăţare
Folosind tehnologiile FaST şi ec-H2O, alegeţi cea mai buna cale de 
obţinere a celor mai bune performanţe de curăţare, folosind cu 70% 
mai puţina soluţie.

Productivitate ridicată folosind 
bateriile cu gel. Timpi de functionare 
de peste 6 ore prin folosirea bateriilor 
capsulate.

Maximum de flexibilitate. Alegeţi 
sistemele de curăţare cu discuri sau cu 
perii cilindrice. 

Micşorează riscul accidentării prin 
alunecare şi cădere. Prin folosirea 
tehnologiilor FaSt si ec-H2O suprafeţele 
sunt sigure şi pot fi redate imediat tra-
ficului.



ec-H2O
•	 Echipaţi-vă	5680	cu	sistemul	ec-H2O
 – ec-H2O este o tehnologie ecologică  care face ca apa să 
 se comporte ca un detergent 
 – ec-H2O protejează mediul prin eliminarea operaţiunilor de
 producere, împachetare, transport, depozitare, operaţiuni 
 folosite în cazul produselor tradiţionale

Cu 5680 si ec-H2O:
•	 ec-H2O	începe	procesul	de	curăţare	cu	apă	şi	îl	termină	tot	
 cu apă
•	 ec-H2O	foloseşte	cu	70%	mai	puţină	apă	decât	metodele	
 traditionale de curăţare
•	 metodă	alternativă	la	metodele	tradiţionale	de	curăţenie

5680 obţine rezultate superioare de curăţare

      FaST  
ZONe Cu gRAd NORmAl de muRdăRie FaST 365/965  

ZONe Cu gRAd RidiCAT de muRdăRie (unsori,uleiuri) FaST 965

   ec-H2O
ZONe Cu gRAd NORmAl de muRdăRie dA

ZONe Cu gRAd RidiCAT de muRdăRie (unsori,uleiuri) -

FaSTTm

•	 Echipaţi-vă	5680	cu		sistemul	FaST(Foam-activated	Scrubbing	Technology)
 – Primul şi singurul sistem automat de spălare certificat de NFSI-National Floor  
	 Safety	Institute

Cu 5680 si FaST:
•	 Suprafaţa	curaţată	este	uscată	şi	sigură	imediat		pentru	că	FaST	elimină		 	
 rezidurile chimice care pot produce alunecarea.
•	 Operatorul	lucrează	în	condiţii	sigure	–	nu	intră	în	contact	cu	detergenţi.
•	 Foloseşte	numai	detergentul	de	care	are	nevoie.	Sistemul	FaST	dozează		 	
	 detergentul	şi	apa,	reducând	si	eliminând		resturile	de	detergent
•	 Creşte	productivitatea		prin	reducerea	timpilor	de	umplere	a	rezervorului	
 de apă curată – cu FaST , 5680  are nevoie de  o lingură de apă pentru   
 curăţarea  unui metru pătrat
•	 Folosiţi	FaST	365	pentru	curăţenia	zilnică	şi	FaST	965	pentru	curăţenia	de	bază

Elimină necesitatea revenirii cu mopul in spatele 
echipamentului pentru retuşuri, acesta fiind prevazut
cu o fustă de captare in proportie de 100% a apei pulve-
rizate. Durata de spalăre este  de peste 150 de minute cu 
o singură încarcare a rezervorului de apă, în situaţia în 
care 5680  este echipat cu FaST sau ec-H2O. 

Pornirea  se face rapid prin apăsarea unui singur buton 
de control şi se curată timp de peste 6 ore. Elimină 
posibilitatea, de contact a operatorului cu apa 
murdară toxică, prevenind înfundarea furtunelor, prin  
echipare cu filtru de reţinere a particulelor grosiere.

Pornirea se face rapid prin apăsarea unui singur buton 
de control şi se curată timp de peste 6 ore.

Elimină posibilitatea de contact a operatorului cu apa 
murdară toxică, prevenind înfundarea furtunelor, prin 
echipare cu filtru de reţinere a particulelor grosiere.



VeZi Si CReZi
Pentru demonstraţii si informaţii supli-
mentare, va rugam contactaţi-ne

5680 – ECHIPAMENT DE SPĂLARE-USCARE CU 
DIRIJARE DE PE SOL  80 cm
dimensiunile echipamentului
Lăţimea	de	lucru(lăţimea	de	spălare)	 cm				 80

Lăţimea de aspirare   cm 107

Dimensiuni	(Lxlxh)	 cm	 162,5x86x109

Greutatea	echipamentului(netă)	 kg	 185

Sistemul de spălare
Productivitatea	teoretică	(max)	 m²/h	 4.000

Productivitatea	practică	(max)	 m²/h	 1.875

Numărul	de	perii/paduri	 buc.	 2		

Diametrul	periei/padului	 cm	 41

Lăţimea	periei	cilindricexdiametru	 cm	 80	x	15

Peria	ajută	la	deplasare	 da/nu	 nu

Tracţiune	pe	roţi	 da/nu	 da					

Presiunea	pe	perie/pad	 g/cm²	 30	sau	59

Presiunea	pe	perie	 kg	 45	sau	90

Sistem de recuperare a apei reziduale
Debitul	de	aspirare	a	aerului	 l/s	 31

Presiunea		de	ridicare	a	apei	 kPa	 18

Capacitatea	rezervorului	de	solutie	 L	 114

Capacitatea	rezervorului	de	apă	reziduală	L		 114

Puterea
Sursa	de	putere	 baterie	 36V			

Puterea	consumată	 W	 2.090	(STD)		

	 	 2.160	(FaST)

Clasa	de	protecţie			 I/II/III	 III

Nivelul	de	zgomot(DIN45635)	 dB(A)	 67

Funcţionare
ec-H2O	 da/nu	 da

FaST	 da/nu	 da

Cilindric/Disc	 	 disc	sau	cilindric

deplasarea
Viteza	de	transport	 km/h	 5

Viteza	de	lucru	 km/h	 2,5

Capacitatea	de	urcare	 %	 14

Diametrul de întoarcere cm 170

www.tennantco.com997114-04/09

ec-H2O si FaST sunt 
certificate de către NFSI.
www.nfsi.org

PieSele  TeNNANT 
ORigiNAle, liVRARe  &  
SeRViCe
Avantajele pieselor Tennant originale
Utilizaţi la echipamentul dvs. piesele originale Tennant. Numai piesele 
originale Tennant sunt confecţionate in conformitate cu cerinţele 
echipamentelor Tennant. Pentru a fi scutiţi de probleme acceptaţi numai 
piesele originale Tennant.

FaST (Foam-activated Scrubbing Technology):
Cheia creşterii productivităţii şi siguranţei.
Utilizând	spuma	,	a	cărei	dozare	se	face	automat,	operaţiunea	de	
spălare-uscare	cu	FaST	creşte	productivitatea	cu	30%	şi	elimină	
operaţiunile	de	dozare	manuala	a	detergenţilor.	Tennant	FaST	365	si	
FaST	965	sunt	detergenţii	premiaţi	de	catre	Comunitatea	Ecologica	
Europeana,	recunoscându-se	eforturile	Tennant	Company	în	livrarea	de	
produse şi servicii care să reducă impactul asupra mediului. 

Wykwalifikowana obsługa
Prin		servisul	direct	prestat	in	Europa,	Tennant	oferă	cursuri	de	pregătire	
pentru cei peste 220 tehnicieni. Protejati-va  bugetele apeland la 
servisurile agrementate de catre Tennant.

Alegeţi una sau mai multe din soluţiile financiare propuse de către 
Tennant pentru protejarea bugetelor.

Pentru mai multe informaţii detaliate despre aceste soluţii, contactaţi
reprezentanţii de vânzări Tennant.

”Ecoflower” este logo-ul eco european 
care vă ajută să recunoasteţi produsele
şi serviciile care protejează mediul 
înconjurător. 

Garanţie 24	luni	(	sau	max.	2000	ore	de	funcţionare)	pentru	subansamble	şi	12	luni	(sau		 	
	 max.1000	ore	de	funcţionare)	pentru	manoperă,	excluzând	piesele	uzate.	
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