T2

Echipament de 43 cm,
compact, pentru spălareuscare
• Experimentaţi performanţele Tennant
menţinându-vă acelaşi buget
• Curăţă cu uşurinţă spaţiile mici şi aglomerate
• Oferă o curăţare superioară şi o pardoseală
sigură
• Creşte gradul se satisfacere al operatorului
datorită efortului minim depus

Creşterea calităţii curăţării şi
a siguranţei în spaţiile mici
Creşte productivitatea
Echipament foarte silenţios, poate fi echipat şi cu sistemele
premiate FaST sau ec-H2O -activarea electrică a apeibeneficiind şi de uşurinţa în curăţarea rezervoarelor.
Asigură performanţe superioare de curăţare
Fiind dotat cu un motor de 0,75 kW – cel mai puternic din clasa sa asigură o viteză de rotaţie de 230 rpm şi o presiune pe perie de
23kg, asigurând performanţe ridicate de curăţare.

PROIECTAT PENTRU
PROTEJAREA MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR
Creşte calitatea mediului înconjurător.
Cu un nivel redus de zgomot(68dBA)
şi de emisii ale bateriilor, se oferă o
creştere a calităţii aerului şi mediului
înconjurător.
Creşte siguranţa operaţiunii de
curăţare.
Asistarea automată a periilor în procesul de curăţare, când operatorul
este angajat în reglarea mânerului de
ghidaj.
Reduce riscul de accidentare prin
alunecare şi cădere.
Strânge apa reziduală din spaţiile
mici şi aglomerate, suprafaţa putând
fi redată imediat traficului.

Seria T marchează o experienţă în industrie
cu echipamentul de spălare-uscare T2.

Creşterea confortului operatorului şi reducerea gradului
de oboseală prin posibilitatea de reglare a mânerului de
ghidare.

Dispozitivul de agătare a suportului de pad şi a capului
de aspirare face ca transportul şi depozitarea echipamentului T2 să fie simplă şi uşoară.

Instruire uşoară a noilor operatori – se apasă pe butonul
de pornire şi se manevrează mânerul de ghidaj.

Curăţarea facilă prin dotarea cu un filtru de reţinere
a particulelor grosiere.

SERIA T DE ECHIPAMENTE DE
SPĂLARE-USCARE
Seria T de echipamente de
spălare-uscare asigură sănătatea
şi siguranţa prin nivelul de zgomot,
capacitatea de recuparare a apei
reziduale şi uşurinţa de curătare a
rezervoarelor.
T1 380 mm
Echipament cu cablu, cu
posibilitate de spălare-uscare
în ambele directii şi mâner de
ghidaj reglabil.

T2 430 mm
Experienţa folosirii bateriilor
la cele mai mici echipamente,
aplicabilă şi la acest
echipament de spălare-uscare.

T3 430, 510 mm
Echipament foarte silenţios,
poate fi echipat şi cu sistemele
premiate FaST sau ec-H2O
-activarea electrică a apeibeneficiind şi de uşurinţa în
curăţarea rezervoarelor.
T5 610-810 mm
Oferă performanţe ridicate de
curăţare, siguranţă şi protejarea
mediului înconjurător.
T5 se prezintă în varianta
standard, cu FaST sau în
varianta ec-H2O.
T7 660-810 mm
Creşte confortul, autonomia
de funcţionare şi
productivitatea.

T2-ECHIPAMENT SIMPLU DE SPĂLARE-USCARE
Sistemul de spălare
Lăţimea de lucru
Capacitatea rezervorului de soluţie
Productivitatea (pe oră)
Teoretică max
Practică
Sistemul de acţionare
Putere motor perie HP
Viteza de rotaţie a motorului RPM
Presiunea pe perie/pad
Sistemul de recuperare a apei
Descrierea rezervorului de recuperare a apei
Capacitatea rezervorului de apă reziduală
Puterea motorului de aspirare
Capacitatea de aspirare
Presiunea de urcare a apei
Sistemul de baterii
Baterie cu acid/Autonomie
Baterie cu gel/Autonomie
Dimensiuni
Inălţime
Lungime
Lăţimea de lucru(cu lamele)
Greutate (cu bateria cu gel)
Nivelul de zgomot
În poziţia operatorului*

430 mm
26 L
1720 m2
950 m2
0.75 kW
230 rpm
23 kg
Acces facil & uşor de curăţat
36 L
0,30 kW –două trepte
31 L/s
9,9 kPa
(2) 12V, 85AH / Peste doua ore
(2) 12V, 70AH / Peste 1,74 ore
930 mm
1 120 mm
95 mm
136 kg
68 dBA

* For CE compliance, sound level is measured as an A-weighted sound pressure level per ISO 11201 and reported
in accordance with ISO 4871.

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.

PIESELE TENNANT ORIGINALE, LIVRARE & SERVICE
Avantajele pieselor Tennant originale
Utilizaţi la echipamentul dvs. piesele
originale Tennant. Numai piesele originale
Tennant sunt confecţionate în conformitate
cu cerinţele echipamentelor Tennant.
Pentru a fi scutiţi de probleme acceptaţi
numai piesele originale Tennant.

Direct Service Network
Prin servisul direct prestat în Europa, Tennant oferă cursuri de pregătire pentru cei
peste 220 tehnicieni.
Protejaţi-vă investiţia apelând la servisurile agrementate de către Tennant
Alegeţi una sau mai multe din soluţiile
financiare propuse de către Tennant pentru
protejarea bugetelor.

Pentru CE, nivelul de zgomot este măsurat în condiţiile nivelului A de presiune conform ISO 11201
şi în concordanţă cu ISO 487

VEZI ŞI CREZI

Pentru demonstraţii şi informaţii
suplimentare, contactaţi-ne:

997105-04/09

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

www.tennantco.com

