T1-Echipament de spălare-uscare
alimentat cu baterii, sigur, eficient şi
cu un nivel de zgomot redus.
• Alimentarea cu ajutorul bateriilor
permite curăţarea chiar şi în prezenţa
oamenilor
• Optând pentru bateria Lithium-Ion,
durata de viaţa a bateriei creşte de 20
de ori , în condiţiile în care se poate
folosi pentru curăţare de mai multe
ori pe zi
• Cu un nivel redus de zgomot, curătă
şi protejează mediului înconjurător,
în orice perioada a zilei

Cu un nivel redus de zgomot, curătă
şi protejează mediului înconjurător, în
orice perioada a zilei
Alimentarea cu ajutorul bateriilor oferă siguranţa şi flexibilitate în curăţare
Echipamentul T1 alimentat de baterii, elimină riscul folosirii cablului,
putând facilita curăţarea în orice perioadă a zilei

MULTIPLE APLICAŢII

Echipamentul T1 alimentat de baterii, poate fi folosit şi reîncărcat de mai
multe ori într-o zi
Pentru aplicaţiile industriale, T1 este primul din aceasta categorie, care
echipat cu bateria Lithium-Ion, oferă posibilitatea folosirii de mai multe
ori în aceeaşi zi. Comparând cu bateriile standard, tehnologia bateriilor
Lithium-Ion creşte de 20 de ori durata de viaţă, în condiţiile folosirii cu o
frecvenţă ridicată

Versatilul echipament T1 alimentat de
baterii, este potrivit pentru următoarele
aplicaţii:

Echipamentul T1 alimentat de baterii, este compact, cu un design ce
permite manevrarea uşoară, oferă o curăţare foarte bună. Cu un nivel de
zgomot de 68dBA, echipamentul T1 alimentat de baterii, curăţă sigur şi
eficient spaţiile aglomerate, fără să deranjeze clienţii, pacienţii, studenţii
sau angajaţii.Echipamentul T1 alimentat de baterii, înlocuieşte mopul şi
galeata, având o capacitate de recuperarea a apei foarte bună, ceea ce
reduce riscul de alunecare şi accidentare. Acest echipament compact, are
gabaritul perfect pentru a fi manevrat în zonele de intrare sau în vestiare,
în orice perioada a zilei

• Domeniul sănătăţii - nivelul redus de
zgomot permite curăţarea camerelor
pacienţilor

• Spaţii comerciale - alimentarea de
la baterii permite curăţarea spaţiilor
strâmte

• Domeniul educaţional - gabaritul redus
permite curăţarea sub mese şi birouri

Două tipuri opţionale de baterii permit
satisfacerea necesitaţilor dumneavoastră
Echipamentul T1 alimentat de baterii poate fi comandat cu
baterii etanşe AGM sau cu baterii Lithium-Ion. Bateriile AGM
asigură o autonomie de peste 45 minute putând fi folosit în
locaţii unde este necesară utilizarea o singură dată pe zi.

Opţiunea de
încărcare rapidă
a bateriei
Litium-Ion
permite folosirea
de mai multe
ori într-o zi a
echipamentului

AGM

Bateriile Litium-Ion asigură o autonomie de peste 60 minute,
putându-se folosi în multiple aplicaţii, oferind energie suficientă
în folosirea de lungă durată. Bateriile Litium-Ion plasează
echipamentul T1 de spălare-uscare în cea mai noua generaţie
de scule de curăţare

Lithium-ion

Recomandări pentru baterii
Aplicaţii
1-2 încărcări pe zi(curăţarea zilnică standard)

Calitatea opţionalelor/
a caracteristicilor asigură
performanţe de vârf

AGM

Lithium-ion

4

4

3 sau mai multe încărcări pe zi

4

Multiple folosiri zilnice acolo

4

unde se utilizează mopul şi găleata pentru curăţare

4

Curăţarea periodică

4

Golirea uşoară a rezervoarelor de câte ori este nevoie

4

Posibilitatea
ajustării
instantanee
a ghidonului
îmbunătăţeşte
confortul şi
poductivitatea
utilizatorului

Deataşabil,
uşor de curăţat
Tancurile igienice
reduc dezvoltarea
bacteriilor şi
îmbunătăţesc
calitatea mediului
înconjurător

Echipamentul T1 de spălare-uscare,
acţionat de baterii
Caracteristici		
Sistemul de curăţare
Lăţimea de curăţare
Capacitatea rezervorului de soluţie
Productivitatea orară
Productivitatea teoretică, maxim
Productivitatea practică*
Debitul de soluţie
Puterea motorului periei
Viteza de rotaţie a motorului de antrenare a periei
Presiunea pe perii
Dimensiunea periei

380 mm
9.5 L
1,380 m2
720 m2
0.37 lpm
0.49 kW
900 rpm
17 kg
89 mm

Sistemul de recuperare a apei reziduale
Capacitatea rezervorului de apă reziduală 12.9 liter
(incluzând camera de stocare a spumei)

Crede şi testează adevăratul Tennant
Adevăratul Tennant pentru îmbunătăţirea şi
maximizarea recuperării investiţiei.
Programul de servisare al adevaratului Tennant
• Mărirea siguranţei, a productivităţii şi a timpilor de
utilizare
• Controlul şi protecţia investiţiei , scăderea costurilor
de exploatare
• Beneficiarea de serviciile a peste 250 de tehnicieni în
întreaga Europă
Piesele de schimb si consumabilele pentru adevaratul
Tennant
• Folosiţi maşina dumneavostră cu încredere
• Beneficaţi de ani de exploatare fără probleme
Soluţiile de curăţare ale adevăratului Tennant
• Obţinerea de rezultate foarte bune în orice moment
• Alege beneficiile adevărate pentru compania ta

Motorul de aspirare
Puterea motorului
Trepte de turaţie
1 - treaptă de turaţie

0,36 kW’
1 - treaptă de turaţie
635 mm

Sistemul de propulsie
Baterii(Litium-Ion sau AGM)
Autonomia de lucru a bateriilor(Litium-Ion/AGM)

12.8 VDC
peste 60 minute/peste 45 minute

Dimensiuni
Lungime
Lăţime
La bază
La lamelă
Înălţimea
Până la capacul superior
Cu mânerul de ghidare pliat pentru depozitare
Cu mânerul de ghidare ridicat
Greutatea netă
Bateria Litium-Ion
Bateria AGM
Nivelul de zgomot
Nivelul de zgomot

500 mm
440 mm
510 mm
600 mm
860 mm
50 kg
57 kg

68 dBA

*Estimarea productivităţii practice ţine cont de viteza de lucru şi de timpii de golire/umplere reglementaţi de normativele ISSA
din 2004’
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