T3

Echipament de spălareuscare cu dirijare de pe sol
• 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®

Performanţe ridicate de curăţare
care pot satisface standardele
dumneavoastră
Echipamentul T3 oferă un nivel avansat de siguranţă şi curăţare
prin folosirea tehnologiei FaST, premiată la expoziţiile de profil organizate, precum şi cel mai mic nivel de zgomot la această
clasă de echipamente
CREAZĂ UN MEDIU ÎNCONJURĂTOR CURAT, SIGUR SI
SĂNĂTOS
In activităţile dvs., protejează mediul înconjurător
Accesul uşor la rezervoare(soluţie si apă reziduală) permite
curăţarea şi implicit reducerea depunerilor, dezvoltarea bacteriilor.
Curăţarea rapidă în mediile unde nivelul de zgomot trebuie
menţinut scăzut.
Cu un nivel de zgomot de 67 decibeli- nivelul de zgomot al unei conversaţii- T3 este cel mai puţin zgomotos echipament din clasa lui.
Nu lasă în urmă soluţie de curăţare
Chiar şi la întoarceri de 180˚ , dispozitivul parabolic de aspirare al echipamentului T3 recuperează de pe pardoseală toată soluţia de curăţare

PROIECTAT PENTRU
SIGUTANŢĂ
Reduce riscul de alunecare si
cădere. Pardoselile sunt curate,
uscate şi sigure după spălarea cu
FaST.
Reduce oboseala operatorului şi
măreşte productivitatea. Forma
ergonomică face ca procesul de
curăţenie cu T3 să fie mai uşor
pentru echipa dumneavoastră.
Creşte calitatea procesului de
spălare a pardoseli. Forma
ergonomică si controlul simplu dă
posibilitatea operatorului de a se
concentra asupra procesului de
curăţenie.

FaST

ec-H2O

• Echipaţi-vă T3 cu sistemul FaST (Foam-activated Scrubbing Technology)
- Primul şi singurul sistem automat de spălare certificat de NFSI-National
		 Floor Safety Institute

•
–
–

Cu T3 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 , T3 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

Echipaţi-vă T3 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 T3 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

Atingerea de noi standarde de siguranţă şi curăţare cu T3

Elimină necesitatea revenirii cu mopul în spatele
echipamentului pentru retuşuri, acesta fiind prevăzut
cu o fustă de captare a apei pulverizate
Durata de spalăre este de peste 80 de minute cu o
singură încarcare a rezervorului de apă, ceea ce
duce la creşterea timpului de folosire cu 90% faţă
de celelalte echipamente din clasa sa – în situaţia în
care T3 este echipat cu FaST sau ec-H2O, ambele
având certificare ecologică

Tabloul de control face ca instruirea operatorului să se
facă uşor şi deasemenea utilizarea să fie simplă.

Câstigaţi timp si spaţiu prin poziţionarea încărcătorului
în corpul echipamentului.

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

SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU T3
43cm

50cm

Dimensiunile echipamentului
Lăţimea de lucru

cm

43

50

Lăţimea de aspirare

cm

76

76

Dimensiuni (lxwxh)

cm

123x49x109 117x52x109

Greutatea neta

kg

100

100

Productivitatea - teoretică (max)

m2/h

1.720

2.500

Productivitatea - practică (max)

m /h

950

1.125

Numărul de perii/paduri

buc.

1

2

Diametrul periei/padului

cm

43

25

Peria ajută la deplasare

da/nu

da

nu

Tractiune pe roţi

da/nu

nu

da

Presiune pe perie

g/cm

17

26

Presiunea pe perie

kg

26

19

Sistem de frecare

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.

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

2

2

Sistem de recuperare a apei reziduale
Debitul de aspirare a aerului

l/s

31

31

Presiunea de ridicare a apei

kPa

10

10

Capacitatea rezervorului de solutie

L

40

40

Capacitatea rezervorului de apă reziduală L

40

40

Puterea
Sursa de putere 		

battery 24V battery 24V

Puterea consumată

W

768

675

Clasa de protecţie

I/II/III

III

III

Nivelul de zgomot (DIN45635)

dB(A)

67

67

standard

standard

Incărcător incorporat 		
Funcţionare
ec-H2O

da/nu

da

da

FaST

da/nu

da

da

disc

disc

Cilindric/Disc 		
Prin service-ul direct prestat
Prin servisul direct prestat in Europa, Tennant oferă
cursuri de pregătire pentru cei peste 220 tehnicieni.

Deplasarea
Viteza de transport

km/h

-

4.5

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

Viteza de lucru

km/h

2,5

2,5

Capacitatea de urcare

%

-

8

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

Diametrul de întoarcere

cm

130

130

Garanţie

		

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

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

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

VEZI ŞI CREZI
Vezi cum T3 te poate ajuta să îţi îmbunătăţeşti standardele
de curăţenie şi siguranţă în activitatea ta. Pentru demonstraţii si
informaţii suplimentare , contactaţi-ne
000000-04/09

www.tennantco.com

