
T16 
Bateryjny Automat szorująco
zbierający z miejscem siedzącym
dla operatora

• Obniżenie kosztów eksploatacji z jakością 
fi rmy Tennant oraz innowacyjna technologia 

• Sprzątaj zawsze i wszędzie z niezmiernie 
cichą maszyną T16, której współczynnik 
natężenia dźwięku wynosi 68 dBA

•  Zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa 
z niezrównaną konstrukcja przyjazną dla 
użytkownika i kontroli touch-and-go

T16 BATERYJNY AUTOMAT SZORUJACO ZBIERAJACY Z 
MIEJSCEM SIEDZACYM DLA OPERATORA 
PARAMETRY TECHNICZNE  

System Szorowania
Szerokość szorowania 910 mm
 Z boczną szczotką szorującą  1145 mm
 Z boczną szczotką zamiatającą (tylko wersja cylindryczna)  1170 mm
 Z dwiema szczotkami zamiatającymi (tylko w zestawie wstępnego zamiatania) 1170 mm
Dyskowa głowica szorująca
 Prędkość obrotowa  300 rpm
 Nacisk na podłoże (zakres zmienności do)  114 kg
 Wymiar szczotki (2)  460 mm
 Silnik szczotekr (2)  0.75 kW
Cylindryczna głowica szorująca
 Prędkość obrotowa  500 rpm
 Nacisk na podłoże (zakres zmienności do)  91 kg
 Wymiar szczotki (2)  205 mm
 Silnik szczotek (2)  0.75 kW 

Zbiorniki
 Zbiornik na wodę czystą  190 L
 Pojemność z systemem ES®  280 L
 Zbiornik na wodę brudną  225 L
 Komora odmgławiająca  38 L
Silnik ssawy  0.56 kW
 Ilość obrotów wentylatora  14000 rpm
 Wysokość słupa wody  1650 mm

System Napędowy
Prędkość jazdy do przodu (zakres zmienności do)  9 km/h
Prędkość jazdy do tyłu (zakres zmienności do)  4 km/h
Moc silnika napędowego  1.2 kW
Zdolność pokonywania wzniesień
 Przejazdowa przy wadze brutto  8 st. / 14.1%
 Tryb pracy (szorowanie)  4 st. / 7%

Wymiary Maszyna
Długość  1880 mm
Szerokość  1040 mm
 Dysza ssąca  1070 mm
Wysokość  1475 mm
 Z osłoną dla operatora 2080 mm
Waga  500 kg
 Z standardowymi bateriami 235 AH   860 kg
Minimalny promień skrętu  2110 mm

Poziom głośności
Przy uchu operatora
Wersja dyskowa:  Mode #1 68 dBA
Wersja cylindryczna:  Mode #1 71 dBA

Gwarancja 24 miesiące (lub max. 2000 godzin roboczych) na części oraz 12 miesięcy
(lub max. 1000 godzin roboczych) na wykonanie, w zależności od tego który okres
upłynie jako pierwszy, z wyłączeniem elementów zużywalnych.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

FIRMA TENNANT
DBAŁOSC O SRODOWISKO NATURALNE

ZOBACZYC ZNACZY UWIERZYC
Przekonaj się sam jak maszyna T16 dostarcza
czystość, bezpieczne podłogi w najbardziej
ekstremalnych warunkach.
Aby uzyskać dodatkowe informacje:

Technologia ec-H2O elektrycznie konwertuje zwykłą wody 

z kranu w potężny środek czyszczący bez żadnego dodatku 

środków chemicznych. W rezultacie technologia ec-H2O 

jest nieszkodliwa dla środowiska lub osób korzystających z 

tej technologii. T16 z technologią EC-H2O może zwrócić się 

poprzez oszczędność na środkach chemicznych

ec-H2O:

• Czyści równie dobrze lub nawet lepiej niż tradycyjne  

 metody

•  Oszczędza pieniądze i zwiększa wydajność

•  Zwiększa bezpieczeństwa i sprzyja zdrowiu

•  Zmniejsza swój wpływ na środowisko

Maksymalizacja czasu czyszczenia

Z zupełnie nowy wyglądem, T16 dostarcza najnowsze 

technologie oczyszczania. Szorowanie z szczotką boczną 

zapewnia szerokość czyszczenia 1145 mm, a duży zbiornik 

roztworu 190 litrów został zaprojektowany pod kątem 

maksymalnej wydajności czyszczenia Używając technologii  

ec-H20 i FAST, na jednym napełnionym zbiorniku można 

pracować do trzech razy dłużej Paraboliczna dysza ssąca 

zpewnia doskonałe zbieranie wody i pozostałości

Zaufany, sprawdzony i TennantTrue

TennantTrue dla poprawy i maksymalizacji 
zwrotu inwestycji.

Program Serwisowy TennantTrue
• Maksymalne bezpieczeństwo, wydajność
 i czas pracy.
•  Kontrola, ochrona inwestycji i obniżenie  
 całkowitego kosztu posiadania.
•  Korzystaj z ponad 250 wyszkolonych   
 techników w całej Europie.

TennantTrue Części i Akcesoria
• Uruchomienie Twojej maszyny z ufnością
• Skorzystaj doświadczenia bezproblemowego  
 funkcjonowania.

TennantTrue Rozwiązania
•  Uzyskanie trwałego wyniku czyszczenia za  
 każdym razem
•  Wybierz trwałe korzyści dla fi rmy

TRWAŁE ROZWIAZANIA 

Foam Scrubbing Technology

Extended ScrubbingThe Safe Scrubbing Alternative®Electrically Converted Water

 www.tennantco.com000000-03/11

Ochrona 
Zasobów

Redukcja
Detergentów

Zwiększenie 
Bezpie-
czeństwa

Poprawa 
Jakości 
Powietrza

Redukcja 
Chałasu

Technologie ec-H2O and FaST posiadają 
certyfi katy NFSI (National Floor Safety 
Institute). Certyfi kat NFSI zapewnia, 
że produkt przeszedł 2-fazowy proces 
testowania, potwierdzając że produkt 
zmniejsza ryzyko poślizgu oraz upadków

Technologie ec-H2O and FaST posiadają 
certyfi katy NFSI (National Floor Safety 
Institute). NFS International jest niezależną, 
nie dla zysku organizacją zapewniającą, że 
preparat i etykiet na tym produkcie spełniają 
odpowiednie przepisy bezpieczeństwa 
żywności.

Detergentom Tennant FaST 365 oraz 
FaST 965 przyznano europejskie 
oznakowanie ekologiczne. Dowodzi to, 
że detergenty Tennant FaST mają mniejszy 
wpływ na środowisko w porównaniu do 
standardowych detergentów. 

technologia ec-H2O ™ zdobyła 
Europejską Nagrodę Business w 2009 
jako Innovation of the Year, jedeną 
z najbardziej prestiżowych nagród 
biznesowych European Business Awards 
(www.businessawardseurope.com) jest 
niezależnym programem nagród mający 
na celu rozpoznanie i promowania 
doskonałości, najlepszych praktyk i innowacji 
w europejskim środowisku biznesowym.
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Obniżenie całkowitego kosztu posiadania, 
przy zastosowaniu innowacyjnych 
technologii czyszczania, wszechstronności 
i łatwości w utrzymaniu –
T16 ma wszystko czego potrzebujesz

Tańsza w eksploatacji i utrzymaniu
T16, wyposażona w ekskluzywne technologie szorowania fi rmy Tennant, 
została zaprojektowana aby być tańsza w eksploatacji i utrzymaniu niż przy 
użyciu tradycyjnych metod czyszczania bazując na podstawie ceny zakupu, 
materiałów eksploatacyjnych oraz konserwacji co powoduje iż Tennant 
posiada wysoką wartość przy odsprzedaży.

Najwyższej jakości materiały i części sprawiają że każda maszyna T16 
posiada solidną konstrukcję i przedłużają żywotność oraz wydajność 
maszyny.

Praca staje się cicha jak szept
Najcichsza maszyna w naszej linii przemysłowych automatów szorująco 
zbierających, T16 umożliwia dyskretne czyszczenie wszędzie o każdej 
porze dnia i na całym obiekcie. Praca przy zaledwie 68 dBA, T16 nie będzie 
przeszkadzać klientom, pracownikom, uczniom, pacjentom oraz gościom 
odwiedzających obszary wrażliwych na hałas.

Poprawa dla operatora bezpieczeństwa, komfortu i łatwości obsługi
T16 zaprojektowana jest w taki sposób aby zapewnić intuicyjne i przyjazne 
dla operatora doświadczenia. Moduł Touch-and-go umiejscowiony na 
kierownicy wzbudza zaufanie i pozwala operatorowi na bezbiecznym 
skoncentrowaniu się na trzymaniu obu rąk na kierownicy nawet przy 
zmianie funkcji szorowania. Wyjątkowa widoczność i komfort operatora 
zapewniają zwiększenie kontroli i bezpieczeństwa.

Wzrost innowacji
wydajności i redukcji kosztów

A B C D E F
Ogranicz zmęczenie 

oraz wysiłek operatora 
poprzez system układu 

kierowniczego, który 
zapewnia gładkie i łatwe 

sterowanie.

Poprawa zbierania 
zanieczyszczeń w 

procesie sprzątania 
z opcjonalnym 

systemem wstępnego 
zamiatania, który 

wyłapuje kurz do worka 
na zanieczyszczenia, 
który jest łatwy do 

opróżniania.

Zwiększenie żywotnośći 
podzespołów i 

ograniczenie kosztów 
utrzymania dzięki 
bezszczotkowemu 

silnikowi napędowego 
na prąd AC, który działa 
bardziej efektywnie, niż 
tradycyjne silniki prądu 

stałego

Zmniejszenie kosztów 
operacyjnych dzięki 

zastosowaniu 
solidnej konstrukcji 
maszyny, która ma 

zastosowanie w 
trudnych środowiskach, 
ale ma również na celu 
zapobiec uszkodzeniu i 

osprzętów.

Poprawa wyników 
czyszczenia przez 

wyposażenie T16 w 
róznego rodzaje zespoły 

szorujące.

Zmniejszenie 
poślizgnięć / upadków 
i kosztów utrzymania 
dzięki zastosowaniu 
parabolicznej dyszy 

ssącej, która zapewnia 
znakomity odzysk 

wody i może być łatwo 
zmieniana bez użycia 

narzędzi.

Zachowaj miejsce pracy 
operatora czyste i schludne, 
aby osiągnąć nowy poziom 
wydajności.
Boczna przestrzeń 
zabezpieczona siatką oraz 

miejsce na narzędzia 
pozwala operatorowi 
pozostać dobrze 
zorganizowanym a 
jego miejsce pracy 
pozostaje wolne od 
zanieczyszczeń.

Łatwy do obsługi
poszczególnych 
punktów pozwalając na 
zapewnienienie codziennego 
sprawdzenia tak aby Twoja 
inwestycja była właściwie 

utrzymana i 
zabezpieczona.

Kontrola Touch-and-Go 
Moduł z jednym przyciskiem
 zwiększenie bezpieczeństwa, 
poprzez sterowanie znajdujące 
się tuż przed operatorem, 
eliminując tym samym 
konieczność usuwania rąk 
z kierownicy, aby zmienić 
ustawienia czyszczenia.

WEWNATRZ T16

Technologie Tennant
(Opcjonalnie innowacje czyszczenia)

 Electrically converted water

Foam-activated scrubbing technology

Recycled for extended scrubbing

• Zwiększenie bezpieczeństwa – certyfi kat NFSI
• Redukcja kosztów – eliminacja dziennego zakupu środków 

czyszczących
• Rodzaje chemiczne – efektywnie zamienia z lekkiego na 

średniej klasy

• Zwiększenie bezpieczeństwa – certyfi kat NFSI
•  Redukcja kosztów – redukcja używania środków 

czyszczących do 90 % 
•  Rodzaje chemiczne – w dwóch klasach czyszczenia od 

lekkich do ciężkich

• Zwiększenie bezpieczeństwa – zmniejszenie cykli 
czyszczenia zbiornika oraz narażenie na zanieczyszczone 
wody

• Redukcja kosztów – ograniczenie zużycia wody i 
odprowadzania jej nawet o 66% 

•  Rodzaje chemiczne – wszystkie rodzaje - głównie do 
czyszczenia średnich oraz ciężkich zanieczyszczeń

A
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D

E

F

Zapewnienie o jakości 
dodatkowych opcji

Skuteczne czyszczenie 
wzdluż krawędzi dzięki 
szorującej szczotce 
bocznej, która sprawia, 
że szerokość robocza 
jest większa co powoduje 
zwiększenie wydajności 
czyszczenia 

Zmniejszenie 
kostów naprawy i 
ochrona dyszy ssącej 
podczas cofania 
dzięki zastosowaniu 
zestawu. 

Ochrona operatorów 
przed spadającymi 
przedmiotami dzięki 
zastosowaniu daszka 
ochronnego, oraz 
ochrona maszyny T16 
przed uszkodzeniem 
dzięki zastosowani 
przedniej osłony

Zapewnia wysoką 
wydajność zbierania 
wody z miejsc 
trudnodostępnych 
dzięki przystawce z 
teleskopową rurą 
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A

B
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D

E
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przedniej osłony

Zapewnia wysoką 
wydajność zbierania 
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T16 
Bateryjny Automat szorująco
zbierający z miejscem siedzącym
dla operatora

• Obniżenie kosztów eksploatacji z jakością 
fi rmy Tennant oraz innowacyjna technologia 

• Sprzątaj zawsze i wszędzie z niezmiernie 
cichą maszyną T16, której współczynnik 
natężenia dźwięku wynosi 68 dBA

•  Zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa 
z niezrównaną konstrukcja przyjazną dla 
użytkownika i kontroli touch-and-go

T16 BATERYJNY AUTOMAT SZORUJACO ZBIERAJACY Z 
MIEJSCEM SIEDZACYM DLA OPERATORA 
PARAMETRY TECHNICZNE  

System Szorowania
Szerokość szorowania 910 mm
 Z boczną szczotką szorującą  1145 mm
 Z boczną szczotką zamiatającą (tylko wersja cylindryczna)  1170 mm
 Z dwiema szczotkami zamiatającymi (tylko w zestawie wstępnego zamiatania) 1170 mm
Dyskowa głowica szorująca
 Prędkość obrotowa  300 rpm
 Nacisk na podłoże (zakres zmienności do)  114 kg
 Wymiar szczotki (2)  460 mm
 Silnik szczotekr (2)  0.75 kW
Cylindryczna głowica szorująca
 Prędkość obrotowa  500 rpm
 Nacisk na podłoże (zakres zmienności do)  91 kg
 Wymiar szczotki (2)  205 mm
 Silnik szczotek (2)  0.75 kW 

Zbiorniki
 Zbiornik na wodę czystą  190 L
 Pojemność z systemem ES®  280 L
 Zbiornik na wodę brudną  225 L
 Komora odmgławiająca  38 L
Silnik ssawy  0.56 kW
 Ilość obrotów wentylatora  14000 rpm
 Wysokość słupa wody  1650 mm

System Napędowy
Prędkość jazdy do przodu (zakres zmienności do)  9 km/h
Prędkość jazdy do tyłu (zakres zmienności do)  4 km/h
Moc silnika napędowego  1.2 kW
Zdolność pokonywania wzniesień
 Przejazdowa przy wadze brutto  8 st. / 14.1%
 Tryb pracy (szorowanie)  4 st. / 7%

Wymiary Maszyna
Długość  1880 mm
Szerokość  1040 mm
 Dysza ssąca  1070 mm
Wysokość  1475 mm
 Z osłoną dla operatora 2080 mm
Waga  500 kg
 Z standardowymi bateriami 235 AH   860 kg
Minimalny promień skrętu  2110 mm

Poziom głośności
Przy uchu operatora
Wersja dyskowa:  Mode #1 68 dBA
Wersja cylindryczna:  Mode #1 71 dBA

Gwarancja 24 miesiące (lub max. 2000 godzin roboczych) na części oraz 12 miesięcy
(lub max. 1000 godzin roboczych) na wykonanie, w zależności od tego który okres
upłynie jako pierwszy, z wyłączeniem elementów zużywalnych.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

FIRMA TENNANT
DBAŁOSC O SRODOWISKO NATURALNE

ZOBACZYC ZNACZY UWIERZYC
Przekonaj się sam jak maszyna T16 dostarcza
czystość, bezpieczne podłogi w najbardziej
ekstremalnych warunkach.
Aby uzyskać dodatkowe informacje:

Technologia ec-H2O elektrycznie konwertuje zwykłą wody 

z kranu w potężny środek czyszczący bez żadnego dodatku 

środków chemicznych. W rezultacie technologia ec-H2O 

jest nieszkodliwa dla środowiska lub osób korzystających z 

tej technologii. T16 z technologią EC-H2O może zwrócić się 

poprzez oszczędność na środkach chemicznych

ec-H2O:

• Czyści równie dobrze lub nawet lepiej niż tradycyjne  

 metody

•  Oszczędza pieniądze i zwiększa wydajność

•  Zwiększa bezpieczeństwa i sprzyja zdrowiu

•  Zmniejsza swój wpływ na środowisko

Maksymalizacja czasu czyszczenia

Z zupełnie nowy wyglądem, T16 dostarcza najnowsze 

technologie oczyszczania. Szorowanie z szczotką boczną 

zapewnia szerokość czyszczenia 1145 mm, a duży zbiornik 

roztworu 190 litrów został zaprojektowany pod kątem 

maksymalnej wydajności czyszczenia Używając technologii  

ec-H20 i FAST, na jednym napełnionym zbiorniku można 

pracować do trzech razy dłużej Paraboliczna dysza ssąca 

zpewnia doskonałe zbieranie wody i pozostałości

Zaufany, sprawdzony i TennantTrue

TennantTrue dla poprawy i maksymalizacji 
zwrotu inwestycji.

Program Serwisowy TennantTrue
• Maksymalne bezpieczeństwo, wydajność
 i czas pracy.
•  Kontrola, ochrona inwestycji i obniżenie  
 całkowitego kosztu posiadania.
•  Korzystaj z ponad 250 wyszkolonych   
 techników w całej Europie.

TennantTrue Części i Akcesoria
• Uruchomienie Twojej maszyny z ufnością
• Skorzystaj doświadczenia bezproblemowego  
 funkcjonowania.

TennantTrue Rozwiązania
•  Uzyskanie trwałego wyniku czyszczenia za  
 każdym razem
•  Wybierz trwałe korzyści dla fi rmy

TRWAŁE ROZWIAZANIA 

Foam Scrubbing Technology

Extended ScrubbingThe Safe Scrubbing Alternative®Electrically Converted Water
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Ochrona 
Zasobów

Redukcja
Detergentów

Zwiększenie 
Bezpie-
czeństwa

Poprawa 
Jakości 
Powietrza

Redukcja 
Chałasu

Technologie ec-H2O and FaST posiadają 
certyfi katy NFSI (National Floor Safety 
Institute). Certyfi kat NFSI zapewnia, 
że produkt przeszedł 2-fazowy proces 
testowania, potwierdzając że produkt 
zmniejsza ryzyko poślizgu oraz upadków

Technologie ec-H2O and FaST posiadają 
certyfi katy NFSI (National Floor Safety 
Institute). NFS International jest niezależną, 
nie dla zysku organizacją zapewniającą, że 
preparat i etykiet na tym produkcie spełniają 
odpowiednie przepisy bezpieczeństwa 
żywności.

Detergentom Tennant FaST 365 oraz 
FaST 965 przyznano europejskie 
oznakowanie ekologiczne. Dowodzi to, 
że detergenty Tennant FaST mają mniejszy 
wpływ na środowisko w porównaniu do 
standardowych detergentów. 

technologia ec-H2O ™ zdobyła 
Europejską Nagrodę Business w 2009 
jako Innovation of the Year, jedeną 
z najbardziej prestiżowych nagród 
biznesowych European Business Awards 
(www.businessawardseurope.com) jest 
niezależnym programem nagród mający 
na celu rozpoznanie i promowania 
doskonałości, najlepszych praktyk i innowacji 
w europejskim środowisku biznesowym.

T E N N A N T  E U R O P E  N V
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

T E N N A N T  C E E  G m b H
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: offi  ce@tennant-cee.com
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