T1

Kompaktowy, cylindryczny
ręcznie prowadzony automat
szorująco zbierający
• Najwyższej jakości zwarta konstrukcja automatu T1 sprawia, że urządzenie doskonale
sprawdza się przy czyszczeniu małych powierzchni oraz ciasnych pomieszczeń
• Znakomity system odzyskiwania wody
- również przy manewrach w przód i w tył zmniejsza ryzyko poślizgu oraz wypadku
w wąskich pomieszczeniach wymagających
dużej elastyczności podczas obsługi i
prowadzenia urządzenia
• Dzięki zastosowaniu higienicznych zbiorników, prostych w czyszczeniu i dezynfekcji, poprawia higienę otoczenia poprzez
eliminację warunków sprzyjających rozwojowi bakterii

Zwarta konstrukcja, wysoce wydajny proces szorowania, doskonały system
odzysku wody oraz łatwo oczyszczalne higieniczne zbiorniki umożliwiają efektywne czyszczenie dotychczas niedostępnych małych powierzchni.

PRZEWODOWA SZOROWARKO-SUSZARKA T1
ZASTOSOWANIA
Sklepy z prasą i żywnością
Powierzchnie przybasenowe
Kuchnie i zakłady przemysłu
spożywczego

Jeszcze bardziej czyste powierzchnie
Jedyne w swoim rodzaju urządzenie o niewielkich gabarytach i dużej mocy, umożliwiające gruntowne oczyszczenie twardych powierzchni w małych lub wymagających
elastyczności pomieszczeniach bez nadmiernego wysiłku.
Zwarta konstrukcja i duża zwrotność
Wysoce zwrotna konstrukcja oraz czterokołowa podstawa i uchwyt z systemem szybkiej
regulacji umożliwiają bezpieczny i nieskomplikowany proces czyszczenia zarówno przy
ruchu do przodu i do tyłu oraz przy manewrowaniu w ciasnych pomieszczeniach.

SPECIFICATIONS
Szerokość czyszczenia
Wydajność (godzinowa)
Teoretyczna maksymalna
Praktyczny
Zbiornik z roztworem
Szybkość przepływu roztworu
Nacisk
Zbiornik regeneracyjny
Słup wody
Długość przewodu zasilającego
Poziom natężenia dźwięku

Prosta obsługa i konserwacja
Łatwo napełnialne, opróżnialne i oczyszczalne higieniczne zbiorniki o wyjątkowej zwartej
konstrukcji. Ergonomiczne uchwyty i rączki zapewniają prostą i bezproblemową obsługę.

ORYGINALNE CZĘŚCI, AUTORYZOWANI DOSTAWCY I SERWIS TENNANT
Wyższość oryginalnych części Tennant
Zastosowanie oryginalnych części Tennant zapewnia niezawodną eksploatację urządzenia. Jedynie oryginalne części Tennant odpowiadają wymogom urządzenia pod względem konstrukcyjnym. Tylko oryginalne części od autoryzowanych dostawców Tennant
gwarantują wieloletnią i bezawaryjną eksploatację.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym
przedstawicielem handlowym Tennant.
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380 mm
1480 m2
810 m2
11,4 L
0,38 L/min
15 kg
17 L
2184 mm
15 m
72 dBA

Gwarancja
12 miesięcy na części oraz 12 miesięcy na wykonanie, z wyjątkiem
części zużywalnych.

Wykwalifikowana obsługa
W Europie nad utrzymaniem Twojego urządzenia w jak najlepszym stanie czuwa sieć
ponad 220 serwisantów i przedstawicieli przeszkolonych przez producenta. Maksymalne
bezpieczeństwo inwestycji dzięki Umowie Serwisowej Tennant. Możliwość szybkiego i
prostego ﬁnansowania za pomocą jednego z wielu Programów Finansowych Tennant.
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Bary szybkiej obsługi
Szatnie
Wiele innych powierzchni o
małych wymiarach
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