T7

Echipament de spălare-uscare
cu om la bord
• Suprafaţa este imediat redată
traficului folosind tehnologia ec-H2O
sau FaST
• Nivelul scăzut de zgomot (67 dBA)
• Uşor de curăţat , atât rezervorul
de soluţie cât si rezervorul de apă
reziduală

Foam Scrubbing Technology

The Safe Scrubbing Alternative®

TM

Foam Scrubbing Technology
Patents Pending

Performanţe superioare de spălareuscare, folosind tehnologiile
premiate ec-H2O sau FaST
PROIECTAT PENTRU SIGURANTĂ
Face curat , protejând mediul înconjurător
Creşte calitatea curăţeniei şi siguranţa prin eliminarea detergentului.
T7 foloseşte cu 70% mai puţina apă cu tehnologia ec-H2O si 90% mai
puţin detergent cu tehnologia FaST.
Grad ridicat de protejare a mediului în activitatea dvs.
Accesul facil la rezervoare permite curăţarea rapidă,
reducând posibilitatea formării mâlului şi dezvoltării bacteriilor.
Curăţă în linişte în medii unde se impune un nivel scăzut de zgomot
Spală chiar şi in cele mai sensibile zone, cu un nivel de zgomot de 67 dBA,
cu 75% mai puţin decât aceleaşi maşini din clasa sa.

Reduce riscul de alunecare şi cădere. Pardoselile sunt curate, uscate şi sigure folosind
tehnologiile ec-H2O sau FaST.
––––
Creşte productivitatea şi reduce gradul de
oboseală al operatorului. Designul ergonomic face ca procesul de curăţare cu T7 să fie
mai confortabil pentru echipa dvs.
––––
Îmbunătăteşte calitatea procesului de
spălare. Uşurinţa în utilizare permite operatorului să se concentreze asupra procesului de
curăţare.

Tehnologie brevetată(rezervată)
Proiecată pentru creşterea productivităţii, T7 este disponibil cu ec-H2O si FaST

Foam Scrubbing Technology

Transformarea electrică a apei

Creşte siguranţa

Spumă-activată chimic

• Elimină curăţenia zilnică
• Elimină împachetarea

• Foloseşte cu 90% mai puţin detergent
• Ambalajul reciclabil Foam Scrubbing Technology

Reducerea costurilor

• Reduce consumul de apă cu peste 70%

• Reduce consumul de apa cu peste 70%

Tip de murdărie

• Reorganizarea programului de curăţenie
• Eficient in cazul uleiului vegetal si al grăsimilor

• Doua tipuri de detergent – pentru grad normal de
murdărie si pentru grad ridicat de murdărie

TM

Patents Pending

Ambele tehnologii cresc de peste trei ori timpul de spălare
A Rezervoarele de soluţie şi de

recuperare a apei reziduale sunt
accesibile şi uşor de curăţat

B Îndepărtarea şi înlocuirea rapidă

a periilor şi lamelelor de aspirare.
Pentru întreţinerea si schimbarea
lamelelor nu sunt necesare nici un fel
de scule.

E
D

C În funcţie de tipul de murdărie,

clientul poate alege varianta disc
pentru suprafeţe fără particule
grosiere sau varianta cilindrică pentru
strângerea acestor particule grosiere
(aşchii de lemn, şuruburi, piuliţe,
pietricele ,nisip etc).

A
H

D Uşor de manevrat şi cu designul
compact, T7 asigură curăţarea
spaţiilor strâmte şi a culoarelor
înguste.

E Instruirea uşoară pentru noii
opeatori.

F Reducerea şanselor de

accidentare prin prezenţa butonului
de blocare automată şi a pedalei de
acţionare a frânei

G
F
B

G Nu lasă în spate soluţie,

chiar şi la întoarceri de 180˚
,dispozitivul parabolic de aspirare
al echipamentului T3 recuperează
de pe pardoseală toată soluţia de
curăţare

H Folosind tehnologia
C

ec-H2O sau FaST se reduce
impactul asupra mediului
înconjurător.

Tennant Company
Promotoarea protecţiei mediului

Tehnologiile ec-H2O si FaST sunt
recomandate de catre NSF International.
NSF International este o organizaţie
independentă non-profit care asigură
etichetarea acestor produse ţinând
cont de reglementarile referitoare la
siguranţa pardoselilor.

Conservă
Resursele

Eco-Flower pentru FaST
Detergenţii FaST 365 şi FaST 965 au
fost premiaţi de catre Organizaţia Europeana Eco. Acest lucru dovedeşte că
detergenţi FaST de la Tennant reduc
impactul asupra mediului în comparaţie
cu detergenţii standard.

Reduce
Creşte
Detergenţii Siguranţa

Îmbunătăţeşte
Calitatea
aerului

Reduce
Zgomotul

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.
Prin service-ul direct prestat
in Europa, Tennant oferă cursuri de pregătire pentru cei peste
220 tehnicieni. Protejaţi-vă investiţia apelând la service-urile
agrementate de către 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.

VEZI SI CREZI
Vezi cum T7 te poate ajuta să îţi îmbunătăţeşti
standardele de curăţenie şi siguranţa în activitatea ta.
Pentru demonstraţii şi informaţii suplimentare,
contactaţi-ne:

CARACTERISTICI

Cilindric

4,250 m2		
—		
5,230 m2		

—
4,578 m2
5,230 m2

2,210 m2		
—		
2,760 m2		

—
2,391 m2
2,760 m2

2,950 m2		
—		
3,680 m2		

—
2,790 m2
3,219 m2

Sistemul de spălare
Descrierea rezervorului de soluţie		 Accesul facil, uşor de curăţat
Capacitatea rezervorului de soluţie		
110 L
Putere motor perii
0,45 kW		
0,5 kW
Viteza motor perii
225 rpm		
1500 rpm
Presiunea pe perii/paduri
36,54 & 73 kg		
18,36 & 54 kg
Sistemul de recuperare al apei reziduale
Descrierea rezervorului de apă reziduală		 Accesul facil, uşor de curăţat
Capacitatea rezervorului de apă reziduală		
110 L
Putere motor aspirare		
0,45 KW
Nivelul de ridicare al apei		
1780 mm
Sistemul de baterii
Tensiunea		
Amperajul orar		
Autonomie cu o încărcare**		
Baterie opţională (335 AH)		

24 volti
235 AH
peste 3 ore
peste 4,5 ore

Deplasarea
Viteza de transport km/h 		
Viteza de lucru km/h		
Viteza de deplasare cu spatele		

6,4 km/h
5,8 km/h
4 km/h

Dimensiuni
Înaltimea		
Lungimea		
Lăţimea (cu capul de aspirare)		
660 mm
850 mm
Greutate (cu baterii)
Nivelul de zgomot***(urechea operatorului)		

1270 mm
1520 mm
810 mm
1,000 mm
386 kg
69 dBA

Garanţia
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.
*Rata acoperitoare ţinând cont de viteza practică şi de timpii standard de golire/umplere înregistraţi in catalogul 2004 ISSA Cleaning Times
**Timpul de funcţionare este timpul total de spălare
***Nivelul de zgomot conform ISO 11201 ca recomandare a American Association of Cleaning Equipment manufacturers&OSHA

T E N N A N T U K LT D .
Gladstone Road
Northhampton NN5 7RX
UNITED KINGDOM
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
Tel: 01604 583191 (local rate UK only)
Fax: 01604 587909 (local rate UK only)
E-mail: europe@tennantco.com

www.tennantco.com
997112-04/09

Disc

Productivitatea (pe oră)
Teoretica max.
660 mm
710 mm
810 mm
Estimarea actuală*(standard)
660 mm
710 mm
810 mm
Estimarea actuală*(ec-H2O/FaST)
660 mm
710 mm
810 mm

Tehnologiile ec-H2O şi FaST sunt
certificate de către NFSI (National
Floor Safety Institute). Certificatul
NFSI asigură că produsele au trecut
două faze de testare dovedind că
se reduce pericolul de alunecare şi
cădere.

ENVIROCONS

T7 – ECHIPAMENT DE SPALARE–USCARE
CU OM LA BORD

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax:+32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

