
• Компактният и най-добрият от този   
 клас уреди Т1 почиства малките и тесни  
 пространства.

•	 Намалява риска от инциденти при 
 подхлъзване и падане в тесни и    
 пренатоварени пространства    
 благодарение на отличното извличане 
 на водата – както при маневри напред 
 така и при маневри назад.

•	 Подобрява здравословността на околната  
 среда като редуцира развитието на  
 бактерии благодарение на лесния за   
 почистване и дезинфекциране хигиеничен  
 резервоар.  

T1

Компактен, малък 
подомиячен автомат с 
цилиндрична четка
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T1 ПОДОМИЯЧЕН АВТОМАТ С КАБЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Супермаркети  Ресторанти за бързо хранене
Платформи на басейни  Съблекални
Места за обработка на 
храна и кухни  Много други тесни пространства

СПЕЦИФИКАЦИИ
Работна широчина 380 мм
Продуктивност (на час)
Теоретична  макс. 1480 м2

Реално покритие на площ 810 м2

Резервоар за чиста вода 11.4 лира
Разход на разтвора 0.38 литра/ мин.
Натиск на четките 15 кг.
Резервоар за отработената вода 17 л.
Реализиран вакуум 2184 мм
Дължина на захранващия кабел 15м
Ниво на шума 72 dBA

Гаранция 12 месеца за частите и 12 месеца в работни часове, с   
 изключение на частите, които се износват.

Осигурете си превъзходно почистени малки пространства, които преди 
са били трудно достъпни, осигурете си добро измиване на петната, 
отлично извличане на почистващия разтвор и лесен за почистване 
хигиеничен резервоар.

Подовете са значително по-чисти
Почиства изцяло и без усилие претъпкани и трудно достъпни подове - както 
никога до сега - благодарение на малкия, ефективен дизайн.
Компактен, маневрен дизайн
Почиства сигурно и с лекота на преден и заден ход, при остри завои в тесни 
пространства, благодарение на изключително маневрения дизайн с 4 колела и 
бързо настройваща се ръкохватка.
Лесен за употреба и поддръжка
Лесните за пълнене, изпразване и почистване хигиенични резервоари 
предлагат уникален, компактен дизайн. Ергономичната дръжка и ръкохватка 
осигуряват лесно управление.

ОРИГИНАЛНИ ТЕННАНТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ДОСТАВКА И 
ОБСЛУЖВАНЕ

Предимствата на оригиналните части на ТЕННАНТ
Използвайте своята машина с увереност, като изберете оригиналните резервни 
части на Теннант. Само оригиналните резервни части са проектирани в съответствие 
с оборудването на Теннант. За дългогодишна безпроблемна работа на машината, 
поръчвайте само оригинални резервни части от оторизирани доставчици.

Мрежа за директно сервизно обслужване 
В Европа Теннант има изградена локална мрежа от повече от 220 техници, посветени 
на това да поддържат на ниво Вашата програма за почистване. Защитете Вашата 
инвестиция чрез договор за сервизно обслужване с Теннант. Изберете едно от многото 
финансови решения на Теннант за лесно и бързо финансиране. 
За повече информация по тези въпроси, свържете се с Вашия търговски представител.
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