T2

Kompakt 43 cm
Kombiskurmaskin
• Upptäck Tennants prestanda utan att även
tyra budgeten
• Rengör enkelt trånga och möblerade ytor
• Ger Er maximal rengöring med torra golv
• Operatörsvänlig, enkelt handhavande med
borstdrivning

Dramatisk förbättring av rengöringen/säkerheten i dom trånga
utrymmena
Förbättra produktiviteten
Rengör i ett svep små och trånga ytor, med helt torrt resultat.
Tennants pålitliga kvalitet borgar för maximal rengöringstid utan
onödiga drift avbrott.
Excellent rengörings effekt
Ger Er högsta nivå när det gäller rengörings effekt, med 23 kg borst
tryck och 230 rpm – levererat av en 0.75 kW borstmotor, den kraftigaste i sin klass.
Maximal hygien
Med förfilter och enkel rengöring av smutsvattentanken reduceras
smuts och bakterie samlingar.

MED MILJÖSÄKERHET I
FOKUS NÄR DEN
KONSTRUERADES
Ökad miljö kvalitet inomhus.
Ljudnivå på endast 68dBA gör det
möjligt att
använda maskinen under dagtid.
Underhållsfria batterier ger Er
säker kapslad drift – inga gaser.
Maximerad operatörs säkerhet.
Drivningen och borsten aktiveras
endast när operatören trycker in
säkerhetshandtaget ( n ).
Reducerar risken för halk och fall
olyckor.
Oslagbar vatten upptagning på små
och trånga ytor, lämnar
Er helt torra golv redo för trafik direkt
efter maskin skurningen.

Upptäck T-serien, måttstock för branschen, och
den mycket prisvärda kombiskurmaskinen T2.

Höjd operatörs komfort och minskad risk för arbetsskada
genom justerbart körhandtag, säkerhetshandtag och
utformningen av körhandtaget.

Tennant’s unika hållare för rondellhållare/borste och
sugskrappa gör det enkelt att transportera och förvara
maskinen.

Enkelt och lära upp nya användare, branschens enklaste
reglage – på med strömbrytaren och aktivera
säkerhetshandtagen.

Optimerad maskin rengöring, formgjuten lätt rengjord
smutsvattentank med förfilter.

T-SERIENS
KOMBISKURMASKINER
T-Seriens kombiskurmaskiner optimerar
Era lokalers miljö och säkerhet. Bransch
ledande när det gäller låg ljudnivå och
vatten upptagning tillsammans med
enkel rengöring av smutsvattentankarna.
T1 380 mm
Nät ansluten kombiskurmaskin
med oslagbar vattenupptagning
både i drift bakåt/framåt. Fullt
justerbart körhandtag.
T2 430mm
Upptäck friheten utan sladd
med Tennant’s minsta
mest prisvärda batteri
kombiskurmaskin.
T3 430, 510 mm
Ultra-tyst drift kan nu
kombineras med pris
vinnande FaST® eller
teknologin med elektriskt
aktiverat vatten = ec-H2O,
fullt rengörbara tankar.
T5 610-810 mm
Når en högre nivå av
rengöring, miljö och säkerhet
genom att som standard
utrustas med FaST eller
teknologin elektriskt
aktiverat vatten = ec-H2O.
T7 660-810 mm
Maximerad komfort,
manöverbarhet och körtid
med en kompakt åkbar
kombi. Kännetecknen är
hög produktivitet och en
bra total ekonomi.

T2 GÅ BAKOM KOMBISKURMASKIN
Skur system
Arbetsbredd
Kapacitet renvatten
Produktivitet (per timme)
Teoretisk Max
Praktisk
Driv System
Borst motor hästkraft
Borst RPM
Borsttryck
Smutsvatten system
Smutsvatten tank beskrivning
Kapacitet smutsvatten tank
Sug motor
Sug motor CFM
Sug motor vattenlyft
Batteri System
Körtid
Körtid
Dimensioner/Vikter
Höjd
Längd
Bredd (med sugskrappa)
Vikt (med batterier 70Ah)
Ljudnivå
Vid operatören*
Garanti
		
		

430 mm
26 L
1720 m2
950 m2
0.75 kW
230 rpm
23 kg
Fullt tillgänglig och rengöringsbar
36 L
0.30 kW– två stegs
31 L/sec
9,9 kPa
(2st) 12V, 85 AH/ Upp till 2 timmar
(2st) 12V, 70 AH/ Upp till 1.75 timmar
930 mm
1,120 mm
695 mm
136 kg
68 dBA

24 Månader (eller max 2,000 drift timmar) på delar. 12 månader
(eller max 1,000 drift timmar) på arbetstimmar, beroende på vilket som
inträffar först, exklusive slitage delar.

TENNANTS ORIGINAL RESERVDELAR & SERVICE
Fördelar med Tennants original delar
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.
Välj något av många alternativ från Tennant
Finans
Lösningar för enkel och snabb finansiering.

*I enlighet med CE , ljudnivå mätts enligt ISO 11201 och rapporteras i enlighet med ISO 4871.

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
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