
• Används med fördel på trånga/möblerade  
 ytor. Med patenterade ReadySpace™ 
 teknologin, är mattorna rena, torra och  
 redo för trafik inom 30 minuter.

• Rengör trånga ytor lätt, med sin ultra-låga  
 profil och kompakt design.

• Tyst rengöring endast 69 dBA ljudnivå.

R3

Kompakt Mattvätt med snabb torktid 

Städa ytor som tidigare inte gått -  med ReadySpace®



Mattor rengjorda med 
ReadySpace teknologin är torra 
och redo för trafik inom 
30 minuter.

Fräschare och Hälsosammare miljöer
ReadySpace reducerar mögel och bakterie tillväxt, lämnar Er
renare, hälsosammare ytor genom att använda upp till 80 % mindre 
vatten vid rengöring. Lämnar upp till 90 % mindre vatten 
kvar I mattan.

Ökad produktivitet I trånga utrymmen
Rengör enkelt trånga, möblerade ytor så som kontorsrum genom 
rengöring i bägge riktningarna dvs. bakåt och framåt. Den ultra-låga 
designen, snabb-justerbart handtag underlättar och förbättrar 
rengöringen under bord och hurtsar.

Enkelt att fylla/tömma tankarna
Enkelt att fylla, tömma och rengöra. Hygieniska™ borttagbara tankar 
med unik kompakt design. Ergonomiska handtag och grepp gör 
dom enkla att ta bort.

SNYGGA OCH RENA MATT YTOR SOM ALL-
TID ÄR REDO 

Förbättra matt utseendet och dess lyster genom
ReadySpace’s exklusiva smuts absorberande rollers 
som lyfter och tar bort smutsen dammsugaren lämnat.
Resultatet är häpnadsväckande bra:

•	 Tar bort smuts och partiklar utan någon wickback.

•	 Behåll dom högtrafikerade ytorna I skick som nya  
 genom lätt och snabb rengöring.

•	 Minimerar kemikalie användningen och rester 
 I mattan.

•	 Förlänger tiden mellan djup rengöringarna.

•	 Maximerar mattans livslängd. ReadySpace 
 teknologin förstör inte mattan (som bonneting)



PATENTERADE READYSPACE
TEKNOLOGIN

A Unika smuts absorberande rollers är
 grunden i ReadySpace. Rollern 
 fuktas, greppar tag i smutsen från  
 mattans fibrer och lyfter med den.

B I maskinen sitter spraymunstycket  
 som rensar bort smutsen från rollarna,  
 inte från mattan.

C Två effektiva, individuella sugfötter
 transporterar smutsen till tanken.

FRÅN STÄDPERSONAL I MINUTER

Öppna upp Era ytor tidigare med ReadySpace teknologin.

Första skiftet
6:30 AM – Städpersonalen slutför rengöringen av 
små kontors utrymmen med Tennant R3.
7:00 AM – Mattan är ren, torr och redo för 
kontorstrafik. 

In check 
2:30 PM – Husfrun slutför rengöringen av hotel-
lrummet med Tennant R3.
3:00 PM – Mattan är ren, torr och redo för 
hotellgästen

Butiks Öppning
8:30 AM – Butiks personal slutför rengöringen av 
butiken med Tennant 1610
9:00 AM – Mattan är ren, torr och redo för kunder.
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Garanti 12 månader gäller arbete och delar, exklusive slitdelar.
För mer detaljerad information, Kontakta gärna din Tennant representant.

R3 NÄTANSLUTNA READYSPACE
      

Rengörings System   

Arbetsbredd 380 mm

Arbetsbredd 19 l 

Smutsvatten tank    19 l 

Roller storlek (dubbla cylindriska) 107 D x 380 L

Roller hastighet   450 rpm 

Roller motor (2)  0,2 kW

Sugmotor   2-steg, 0.88 kW

Sugmotor luftflöde (max) 2.8 m2/min

Sugmotor vattenlyft 2184 mm 

Tryck spraymunstycke   448 kPa 

Tryck spraymunstycke   0.76 lpm

Ljudnivå (vid operatören)   69 dBa

Dimensioner/Vikt

Längd    749 mm 

Bredd   485 mm 

Höjd  709 mm 

Vikt 53 kg 

Nät kabel   15 m 

TENNANTS ORIGINAL 
RESERVDELAR & SERVICE

Fördelar med Tennants original delar
Använd er maskin med största förtroende genom 
att välja original reservdelar från Tennant.. Bara
äkta Tennant delar är framtagna för att kunna
samverka med Tennant utrustning.
För år av bekymmers lös drift, acceptera endast
original reserv och slitdelar från Tennant.

Direkt Service Nätverk
Tennant erbjuder er fabriks tränade,
lokalt placerade nätverk, med mer än 450
service tekniker. Dedikerade att hålla ert 
städprogram igång. Skydda er investering med
ett Tennant Service Avtal.

Välj något av många alternativ från Tennant Finans
Lösningar för enkel och snabb finansiering.

www.tennantco.com996975-09/08

För demonstration eller mer information, kontakta oss:

MÄLARDALEN – 08-447 42 42 
SÖDRA SVERIGE – 040-94 61 88 
VÄSTRA SVERIGE – 0346-877 01 
MITT SVERIGE – 054 – 83 13 21 
NORRA SVERIGE – 060-500 142


