T1

Echipament de spălare cu gabarit redus, dotat cu perie
cilindrică
• T1 are cea mai compactă formă din clasa sa,
fiind destinat spălării spaţiilor strâmte
• Reduce riscul de accidentare prin alunecare
sau cădere în spaţiile strâmte, prin
recuperarea excelantă a apei reziduale - atât la
mersul înainte cât şi inapoi

• Având posibilitatea de a curăţa uşor rezervoarele de soluţie şi apa reziduală, se protejează
mediul înconjurător prin reducerea capacităţii
de dezvoltare a bacteriilor

Oferă rezultate superioare la spălările în spaţii strâmte – având o formă
compactă, putere mare de curătare, capacitate mare de recuperare a apei
reziduale şi posibilitatea de a curăţa uşor rezervoarele de soluţie şi apă
reziduală.
Creterea calitătii procesului de curăţare.
Cu un gabarit redus, curăţă complet spaţiile strâmte , fără efort suplimentar din partea
utilizatorului.
Forma compactă asigură o bună manevrabilitate
Fiind dotat cu un mâner de ghidaj reglabil, cu patru roţi ce se rotesc 360˚ se asigură o
curăţare sigură şi uşoară atât în timpul manevrarii înainte şi înapoi cât şi n timpul întoarcerilor.
Uşor de folosit şi întreţinut
Forma compactă asigură uşurinţa în umplere, golire şi curăţare a rezervoarelor de soluţie şi
apă reziduală.

PIESELE ORIGINALE TENNANT, LIVRAREA & SERVISUL
Avantajele pieselor Tennant originale
Utilizaţi cu încredere la echipamentul dvs. piesele originale Tennant.
Numai piesele originale Tennant sunt confecţionate în conformitate cu cerinţele
echipamentelor Tennant. Pentru a ﬁ scutiţi de probleme acceptaţi numai piesele originale
Tennant. Retea de servis direct . Prin servisul direct prestat în Europa, Tennant oferă cursuri
de pregătire pentru cei peste 220 tehnicieni.
Protejaţi-vă investiţia apelând la servisurile agrementate de către Tennant

T1-ECHIPAMENT DE SPALARE-USCARE, ALIMENTAT PRIN CABLU
APLICAŢII
Restaurante cu servire rapida
Platformele piscinelor, camere de depozitare
Zone de procesare a alimentelor, bucătării
şi alte spaţii mici

SPECIFICAŢII
Lăţime de curăţare
Productivitate (pe oră)
Teoretică, max
Practică
Capacitatea rezervorului de soluţie
Consumul de soluţie
Presiunea pe perie
Capacitatea rezervorului de apă reziduală
Nivelul de urcare al apei
Lungimea cablului de alimentare
Nivelul de zgomot
Garantie
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TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

www.tennantco.com

1480 m2
810 m2
11.4 L
0.38 L/min
15 kg
17 L
2184 mm
15 m
72 dBA

12 luni garanţie pentru piese şi manoperă,
excluzându-se componentele uzate.

Pentru mai multe informaţii detaliate despre aceste soluţii, contactaţi reprezentanţii de vânzări
Tennant.

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax:+32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

380 mm

