
Modelul 1040S este un echipament de spălat-uscat de încredere care oferă o curățare 
eficientă în spații strâmte. Designul ușor de manevrat, comenzile intuitive și componentele 
robuste asigură o operare și o întreținere simplă. Modelul 1040S este ideal pentru curățarea 
zonelor mici şi aglomerate din magazinele de vânzare cu amănuntul, spitale și școli.

ECHIPAMENT DE SPĂLAT-USCAT CU DIRIJARE DE PE SOL, 
LĂŢIME DE LUCRU 50CM

Panou de control 
intuitiv cu control 
electronic al debitului 
apei

Indicator al nivelului 
rezervorului de soluție și 
furtun de evacuare

Sistem anti-spumare cu 
protecție a motorului de 
aspirație

Puncte de contact 
galbene pentru o 
întreținere zilnică ușoară

CARACTERISTICI CHEIE 

UȘOR DE MANEVRAT, CU TRACŢIUNE 
PROPRIE

CONSTRUCȚIE SOLIDĂ ÎNTR-UN  
ECHIPAMENT COMPACT

CONTROLUL SOLUŢIEI CU OPRIRE 
AUTOMATĂ 

PERIE AUTONIVELANTĂ PENTRU O 
PERFORMANȚĂ MAXIMĂ DE CURĂȚARE
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SPECIFICAŢII

INTERIORUL 

500 mm Self-propel

Voltaj baterie 24 V

Lățimea de spălare 500 mm

Viteza de rotaţie a periei 155 rpm

Presiunea maximă de apăsare 18 kg

Ridicare/coborâre cap de frecare Cu pedală

Putere motor perie 550 W

Productivitate teoretică 2.250 m²/hr

Capacitate rezervor de soluţie 40 L

Capacitate rezervor de recuperare 50 L

Putere motor de aspirare 480 W

Lăţimea racletei 815 mm

Ridicarea / coborârea racletei Acţionare manuală a levierului

Înlocuirea lamei racletei Fără unelte

Tracţiune Motor de tracţiune

Viteză maximă 4,5 kmh

Pantă maximă de funcţionare 2%

Dimensiuni  (L x L x Ȋ) 1.230 x 516 x 960 mm

Greutate (fără baterii) 73 kg

©2018 Tennant Company. Specificațiile pot fi modificate fără notificare.

1. Indicator luminos pe panoul de 
control când nivelul rezervorului 
de soluţie este scăzut.

2. Rezervor de mare capacitate, 40 
de litri

3. Filtru soluție accesibil şi uşor de 
verificat 

4. Ansamblu racleta în formă de 
V de înaltă durabilitate pentru 
aspirarea consistentă a apei

5. Sistem simplu de înlocuire a 
periei fără scule și fără atingere 

6. Capac perie din material durabil

GARANŢIE

Consultați reprezentantul local pentru informații suplimentare.
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