T1

Kompakt Cylindrisk
kombiskurmaskin med låg profil
• Rengör enkelt små och trånga ytor med
T1 ans kompakta design, bäst i klassen
design.
• Reducerar risken för halk och fall olyckor
I dom trånga och små utrymmena, genom
excellent vatten upptagning – både i drift
framåt och bakåt.
• Enkelt att rengöra vattentankar reducerar
bakterie tillväxt ger ökad miljöhälsa.

Ger Er excellenta rengörings resultat på dom små ytorna som
tidigare inte kunde maskin städas –med kompakt design, kraftfull
skurning, excellent vatten upptagning och fullt rengöringsbara
Hygieniska™ Tankar.
Dramatisk förbättring av golvens renhet
Enkelt och utan ansträngning städas dom hårda golven som ni tidigare inte kunde
maskin städa. Nu görs det enkelt med T1 ans kompakta och kraftfulla design.
Kompakt och lättmanövrerad design
Säkert och enkelt att städa, genom drift både framåt/bakåt rengör ni dom allra
trängsta hörnen. 4st länkhjul och ett fullt justerbart körhandtag borgar för detta.
Enkel att använda och underhålla
Enkelt att fylla, tömma och rengöra dom hygieniska tankarna, med unik kompakt
design. Ergonomiskt handtag och grepp ger. Er en mycket operatörsvänlig maskin.

TENNANTS ORIGINAL RESERVDELAR, SLITDELAR &
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
I Europa, Tennant erbjuder 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.

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

996961-09/08

www.tennantco.com

T1 NÄTANSLUTEN KOMBISURMASKIN
APPLIKATIONER
När butiker
Simhallar
Kök/matsalar
SPECIFIKATIONER
Arbetsbredd
Kapacitet (per timme)
Teoretisk max
Praktisk*
Renvatten tank
Vattenmängd
Borst tryck
Smutsvatten tank
Vatten lyft
Kabel längd
Ljudnivå**
Garanti 		
		

Snabb matrestauranger
Omklädningsrum
Många andra små ytor
380 mm
1480 m2
810 m2
11.4 L
0.38 L/min
15 kg
17 L
2184 mm
15 m
72 dBA
12 månader på arbete och delar, exklusive 		
slitdelar.

*Beräknad avverkning grad enligt standard från 2004 ISSA Cleaning Times handbook.
**Ljudnivå enligt ISO 11201 som rekommenderas av American Association of Cleaning
Equipment Manufacturers & OSHA.

