ORBIO® ON-SITE GENERATION (OSG)

CURĂŢAREA MOCHETELOR

MONODISCURI

ASPIRATOARE

Oferta de service 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
Servicii adaptat la nevoile dvs

Orbio OS3

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:
27 cm/30 cm - 15 L/30 L

Extrem de silenţioase, folosite pe toată gama de
pardoseli; echipamente pentru curăţenia profesionala
umedă şi uscată

V-BP-7

Generator de soluție de curățare şi dezinfectare chiar
în locația dvs. – când şi unde doriți. Orbio® OSG simplifică
procesele , economisind timp şi bani, înlocuind în acelaşi
timp o varietate de detergenți convenționali.

Piesele de schimb şi stocurile Tennant
Folosiţi cu încredere maşina dumneavoastră
Folosiţi fără grijă maşina dumneavoastră
Soluţiile de curătare Tennant
Obţin rezultate de fiecare dată
Alege beneficiile reale pe care compania ta le doreşte

MAŞINI PENTRU CURĂŢAREA ORAŞULUI*
Green Machines 414/424 (Diesel)
Destinat să cureţe chiar şi cele mai provocatoare zone
din centrele de oraş şi parcuri
Foarte bună manevrabilitate, productivitate
şi flexibilitate
Laţime de măturare: 117 cm
Capacitate de colectare: 284 litri
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Extractor cu capacitate mare de curaţare în profunzime,
compact, alimentat prin cablu
Uşor de umplut, golit şi 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

R3
Compact, alimentat prin cablu, uscare rapidă
a mochetelor
Menţine curăţenia folosind o cantitate minima de
soluţie
Uşor de umplut, golit şi curăţat prin ridicarea manuală a
tancurilor de apă curată/soluţie şi apă reziduală
Lăţime de curăţare/ capacitatea tancului de soluţie:
38 cm/19 litri

Green Machines 636 (Diesel)
Performantă de măturare fără egal şi confort pentru
operator
Lăţime de măturare: 130-205 cm
Capacitatea containerului/înălţimea de ridicare
a containerului: 0,75 m³/140 cm
Utilizarea simplă cu începerea operaţiunilor de curăţare
prin apăsarea unui singur buton
Sistemul tehnologic de control a prafului - Cloudmaker®

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

F3+
Ideal pentru aplicaţii grele, cu o presiune pe perie de
42,6 kg

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

ATLV (Diesel)

250

Îmbunătăţeşte imaginea şi curăţenia
în comunitatea dvs. şi în locurile de parcare.
Capacitate de aspirare impresionantă,
versatil datorită braţului de aspirare
Lăţimea de curăţare: 122 cm
Capacitatea containerului: 415 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

Curăţă repede şi uşor mochetele şi suprafeţele dure
Performanţe de curăţare, durată mare de viaţa
Design compact cu capacitate de stocare de 11 litri
Opţional filtru HEPA cu trei trepte de filtrare

S A F E R , H E A LT H I E R W O R L D .

V6
Versatil şi robust, destinat aspirării uscate a oricărei
suprafeţe, în orice moment
Dotat cu ţevi telescopice de aspirare,
poate aspira orice suprafeţe
Cu posibilitatea de reglare a debitului de aspirare,
având un nivel de zgomot de maxim 68 dBA, poate fi
folosit chiar şi în cele mai sensibile zone
Dotat standard cu filtru HEPA cu trei trepte de filtrare

2370
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

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

1610
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
Lăţimea de curăţare / capacitatea tancului de soluţie:
56 cm / 80 litri

V3

C R E AT I N G A C L E A N E R ,

MONODISCURI PENTRU LUSTRUIT
Monodisc cu viteză mare de rotaţie folosit pentru
lustruire suprafeţelor dure si a celor acoperite cu vopsea

Green Machines 500ze (Battery)
Curăţaţi centrul oraşului dumneavoastră noaptea sau
ziua fără să perturbaţi concetăţenii
8 ore de autonomie
Lăţime de măturare:120-190 cm
Capacitatea containerului/înălţimea de ridicare
a containerului: 0.75 m³/140 cm
Sistemul tehnologic de control a prafului - Cloudmaker®

TENROM CLEANING SOLUTIONS SRL
Cluj-Napoca 400230, Calea Baciului Nr.47
Bucuresti, Parc Industrial A1, Hala F
Tel: +40264-481 049
Fax: +40264-481 040
Solicitare service: http://service.tenrom.ro

E5

F3/F8/F12

Aspirator de spate, confortabil şi ergonomic folosit
pentru o gama largă de suprafeţe
Dotat cu filtru HEPA cu patru trepte de filtrare,
îmbunătăţeşte calitatea aerului
Reduce costurile cu 25% faţă de aspiratoarele obişnuite
Greutate redusă, cu o capacitate de stocare de 5,7 litri

PRODUCT GUIDE

PIESELE DE SCHIMB ORIGINALE TENNANT,
SERVISAREA

B5 / B7
Performanță ridicată de lustruire.Uşurință şi siguranță în
utilizare datorită design-ului ergonomic
Lustruire rapidă şi eficienta atât pe suprafețele mici cât
si pe suprafețele mari
Operare simpla şi servisare uşoară
Dotarea cu filtru HEPA îmbunătățeşte calitatea aerului

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
<	
Performanţe de curăţare

V-SMU-36
Dotat cu un singur motor de aspirare
Lăţime de curăţare: 38 cm
Capacitate de stocare: 3,6 litri
Dotat standard cu filtru HEPA cu trei trepte de filtrare

superioare

ÎNŢELEGEREA TEHNOLOGIILOR INOVATOARE

TEHNOLOGIILE TENNANT
IRIS® Directorul de flotă
IRIS®Directorul de flotă vă permite coordonarea flotei de maşini
ce este distribuită la mai multe obiective. Acest centru inteligent
de comandă vă oferă valori concrete de eficientă, pentru a
optimiza performanța flotei, pentru a îmbunătăți eficiența de
curățare, prin rezultate măsurabile si prin reducerea costurilor de
curățare.
NanoClean

ec-H2O® NanoClean – O nouă generație de soluție de
curățare, obținută prin convertirea electrică a apei în interiorul
unei cellule electrice, generându-se milioane de bule microscopice numite nanobule , care ajută la creşterea eficienței de curățare
a soluției. Aceasta noua generație de soluție, curătă acum mai
bine într-o mai mare varietate de aplicații, datorită nanobulelor
care reprezintă o parte importantă a mecanismului de curățare.
ec-H2O® - Tehnologia de convertire electrică a apei
ec-H2O® - începe cu apă şi se termina cu apă. Tehnologia
ec-H2O ce nu foloseşte detergent, reduce impactul asupra
mediului înconjurător, reduce cheltuielile de transport, de
depozitare, faţă de tehnologiile tradiţionale ce folosesc
detergenţi. ec-H2O foloseşte cu 70% mai puţină apă decât
tehnologiile tradiţionale.
FaST - Tehnologia de spălare cu spumă
Foloseşte cu 70% mai puţin detergent; FaST curăţă pavimentele
şi ajută la reducerea riscului de accidentare prin alunecare.
ES - Tehnologia de creştere a mărimii suprafeţelor curăţate
prin mărirea productivităţii faţă de tehnologii convenţionale folosite astăzi. Recircularea soluţiei de curăţare, duce la creşterea
timpilor de curăţare efectivă şi implicit la creşterea productiviţii.
ReadySpace- Tehnologia de curăţare şi uscare rapidă
a mochetelor Tehnologie cu productivitate mare, ce lasă
mochetele curate, uscate şi gata de trafic, în mai puţin de 30 minute, îmbunătăţind siguranţa şi mărind durata de viaţă a acestora.
Tehnologia de încărcare rapidă a bateriilor
Este soluţia ultimativă de curătare în momentul în care celelate
baterii sunt la încarcat. Măreşte productivitatea prin mărirea
timpilor de curăţare. Bateriile cu încărcare rapidă sunt rezistente
la vibraţii şi nu necesită întreţinere.

TEHNOLOGIILE ORBIO
Tennant Company Group prin tehnologiile Orbio™ este liderul
inovator al tehnologiilor durabile. Tehnologiile ORBIO ce
folosesc puterea apei permit curăţarea dispozitivelor şi
echipamentelor, putând avea aceelaşi efect- fără a prezenta
pericole şi fără a mării amprenta de carbon- ca
tehnologiile ce folosesc detergenţi tradiţionali.

ECHIPAMENT DE SPĂLARE-USCARE CU
DIRIJARE DE PE SOL, ACŢIONAT CU BATERII

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

ECHIPAMENTE DE MARE
PRODUCTIVITATE, CU OM LA BORD

MĂTURĂTORI DIRIJATE DE PE SOL,
ALIMENTATE CU BATERII

MĂTURĂTORI DE MARE PRODUCTIVITATE,
CU OM LA BORD

T1 cu cablu & T1B cu baterii

T7+ (disc sau cilindric)

T20 (Diesel sau LPG - Disc sau Cilindric)

S3- MĂTURATOARE MECANICĂ

6200 (Diesel sau baterii)

Compact, puternic şi uşor de manevrat, uşor de depozitat.
O
 peraţiunea de spălare-uscare se realizează atât la mersul
în faţă cât şi la mersul în spate, inclusiv în spaţiile aglomerate
Înlocuirea fără scule, în numai 5 secunde a lamelelor şi periei
Uşor de umplut, golit si curăţat prin ridicarea manuală
a rezervoarelor de apă curată/soluţie şi apă reziduală
Optând pentru folosirea bateriilor cu încarcare rapidă aveţi
posibilitatea folosirii echipamentului de mai multe ori pe zi
T1 cablu-Lăţimea de curătare/capacitatea rezervoruliui
de soluţie: 38 cm/11,4 litri
Lățimea de curățare/capacitatea rezervorului de soluție
la echipamentul T1B

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
Lăţimea de curăţare/capacitatea tancului de soluţie:
65-80 cm/110 litri

Obține rezultate impresionante de curățare în cele mai
dure medii
Elimina riscul de accidentare prin alunecare prin
folosirea sistemului patentat de lamele de aspirare
Toate operaţiunile de spălare-uscare printr-o singură
apasare de buton
Lăţimea de curăţare/capacitatea rezervorului de
soluţie: 102cm-142 cm/303 litri

Măturător pentru aplicaţiile dificile
Productivitatea maximă de colectare a gunoiului
folosind tehnologia TwinMax
Echipament rezistent ce ofera o durată de viata mare
Lăţimea de curăţare/ capacitatea containerului:
87 cm/50 L

Măturatoare cu un design compact,
cu sistem hidraulic de descărcare
Nu sunt necesare scule pentru schimbarea periilor
Lăţimea de curăţare: 107-140 cm
Capacitatea containerului/înalţimea de ridicare a
containerului: 125 L/137 cm

S9

T12 (disc sau cilindric)
T2
Performaţi cu echipamentele Tennant având control
asupra costurilor
Compact, curătă spaţiile strâmte şi aglomerate
23 kg presiunea pe perie
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 de spălare-uscare, de mare productivitate,
cu om la bord
Suprafața de curătare creşte cu 28% prin folosirea
periei laterale
Economia de timp realizată la întreţinerea zilnică prin
colorarea cu galben a subansamblurilor care trebuie
verificate
Excelenta vizibilitate, îmbunătăţirea ergonomiei
Lătimea de curăţare/capacitatea rezervorului de
soluţie: 81cm-104 cm/ 132 litri

T300 (disc, cilindric sau orbital)
Oferă o multitudine de posibilități de curățare, ceea ce
duce la optimizarea performanțelor:
Insta-ClickTM cu disc magnetic(on/off);
Quiet Mode (opțional): Nivelul de zgomot
redus(58 dBA)
Zone SettingsTM şi supraveghetor de blocare (opţional)

ECHIPAMENTE DE MĂTURARE–SPĂLAREUSCARE
M17 (acţionat de baterii –dotat cu perii disc
sau cilindrice)
Măreşte productivitatea prin efectuarea operaţiunilor
de măturare, spălare-uscare în acelaşi timp
Simplitate în utilizare. Prin apasarea unui singur buton
se incep toate operaţiunile
Lăţimea de frecare/lăţimea de măturare:
100-120 cm/170 cm
Capacitatea rezervorului de stocarea/Capacitatea
rezervorului de soluţie: 85 litri/285 litri

Eficient în măturarea spaţiilor interioare largi şi a
spaţiilor exterioare
Sistemul de ajustare la suprafaţă a celor doua perii
laterale, fără folosirea sculelor
Ergonomia permite folosirea uşoara, cu un nivel de
zgomot de 62 dBA
Lăţimea de curăţare/capacitatea tancului de stocare:
90 cm/ 60 litri

S10

S20 (Diesel - LPG - Baterii)
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

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

S30 (Diesel - LPG)

T16

M20 (Diesel - LPG)

Curătă atât în spaţiile largi cât şi în cele aglomerate
Operare simplă printr-o singură apasare de buton
Cu un nivel de zgomot de 68 dBA poate opera în orice
perioadă a zilei
Sistem inovator de recuperare a apei prin patentarea
sitemului de racletă
Lătimea de curăţare/capacitatea rezervorului de
soluţie: 91cm-117cm/ 190 litri

Sistemul revoluţionar integrat de curăţare 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

S12

5680 (disc sau cilindric)

T17 (disc sau cilindric)

M30 (Diesel - LPG)

6100

800 (Diesel)

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-/capacitatea tancului de soluţie:
80 cm/114 litri

Maximizarea productivității prin folosirea bateriilor de
capacitate mare
Un înalt nivel de curățare zilnică
Presiune reglabilă pe perii – până la 250 kg
Lățime de curățare: 102/132 cm
Capacitatea rezervorului de solutie: 285 L

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

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

Maximizarea productivităţii în zona industriala prin
creşterea lăţimii de curăţare
Destinat aplicaţiilor industriale
Latimea de lucru: 168 cm
Capacitatea containerului/înălţimea de ridicare a
containerului: 850 litri /183 cm

T5 (disc sau cilindric)
Curăţă până la 150 minute cu un singur rezervor de
soluţie
Începerea operaţiunilor de curăţare se face printr-o
simplă apăsare de buton
Construcţia tancului de apă reziduală asigură
curăţarea foarte uşoară
Lăţimea de curăţare/capacitatea tancului de soluţie:
60-80 cm/85 litri

MĂTURĂTORI CU OM LA BORD,
ALIMENTATE CU BATERII
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

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

