
Destinat zonelor aglomerate; datoritã noii
tehnologii ReadySpace®, covoarele ºi mochetele
sunt curate, uscate ºi gata de utilizare în mai
puþin de 30 minute.

Datoritã formei sale speciale ºi a dimensiunilor
reduse poate fi folosit cu succes ºi în zonele
congestionate.

În exploatare prezintã un nivel de zgomot
foarte scãzut de numai 69 dBA.

Cu ReadySpace® veþi obþine rezultate excelente

R3
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Echipament compact conceput pentru
spãlarea ºi uscarea covoarelor sau a
mochetelor într-un singur pas



Mediu sãnãtos ºi proaspãt
Tehnologia ReadySpace utilizeazã cu pânã la 80% mai puþinã
apã în procesul de spãlare, scade cu pânã la 90% cantitatea de
apã din covorul sau mocheta astfel curãþate, reducând astfel
riscul de contaminare cu bacterii ºi mucegaiuri.

Creºterea productivitãþii în spaþiile înguste
Datoritã  se poate utiliza în spaþiile
aglomerate precum birourile, fãrã a prejudicia calitatea procesului de
curãþenie. Forma sa compactã cât ºi dimensiunile sale reduse îl 
transformã într-un echipament foarte practic ce poate curãþa cu
uºurinþã în zonele greu accesibile (sub birouri, sub profile joase).

manevrabilitãþii sale foarte uºoare

Rezervoare uºor de umplut ºi de golit
Rezervoarele au un design deosebit, fapt ce uºureazã accesibilitatea,
fiind foarte uºor de umplut, golit ºi de curãþat în 

 igienico sanitare. Rezervoarele sunt prevãzute cu un mâner
special conceput pentru a spori manevrabilitatea.

cele mai înalte 
condiþii

Datorita tehnologiei ReadySpace®,
suprafeþele curãþate cu acest
echipament sunt uscate ºi pot fi 
redate traficului în mai puþin de 
30 minute

SUPRAFEÞE MEREU CURATE ªI
ÎNTOTDEAUNA PREGÃTITE PENTRU
UN TRAFIC INTENS

Datoritã tehnologiei ReadySpace, suprafeþele 
curãþate cu acest echipament au mereu un
aspect proaspãt. Mizeria este foarte uºor
îndepãrtatã cu ajutorul rolelor cilindrice de
curãþare. Rezultatele sunt excepþionale.

• Traficul din zonele aglomerate nu este afectat chiar 
dacã se impune o curatare frecventã.

• Reduce consumul de detergent ºi
implicit reamenajãrile.

• Scade frecvenþa proceselor de curãþenie generalã.

• Creºte viaþa covoarelor ºi a mochetelor. Tehnologia 
ReadySpace nu deterioreaza covoarele – mochetele.



TEHNOLOGIA PETENTATÃ
READYSPACE

Rolele de îndepãrtare a mizeriei sunt
esenþiale tehnologiei ReadySpace.
Odatã umezite, aceste role extrag din
firul covorului sau al mochetie mizeria,
ridicând-o cãtre maºinã.

Înãuntru, un pulverizator clãteºte
rolele de mizeria colectatã.

Douã aspiratoare puternice aspirã
soluþia murdarã ºi o transportã în
tancul de recuperare a soluþiei murdare.

6:30 AM – Echipa de curãþenie terminã de
curãþat birourile aglomerate cu Tennant R3.

7:00 AM – Mocheta este curatã, uscatã ºi gata
pentru un trafic intens.
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SUPRAFAÞÃ GATA DE UTILIZARE ÎN CÂTEVA MINUTE DUPÃ CURÃÞARE.
Datoritã tehnologiei Ready Space suprafeþele pot fi redate traficului mult mai repede.

Primul schimb Cazarea Deschiderea magazinelor

2:30 PM – Menajera terminã de curãþat camera 
de hotel cu Tennant R3.

3:00 PM – Mocheta este curatã, uscatã ºi 
pregãtitã pentru o nouã cazare.

8:30 AM – Echipa de curãþenie a Mall-ului a 
terminat curãþenia în magazine

9:00 AM – Mocheta este curatã, uscatã ºi 
pregãtitã pentru cumpãrãtori.



SEEING IS BELIEVING
See for yoursel .........

SPECIFICAÞII TEHNICE

Sistemul de curãþare
Capacitatea rezervorului cu soluþie

Capacitatea rezervorului cu soluþie rezidualã

Dimensiuni role cilindrice

Vitezã de rotaþie a rolelor

Putere motor role (2)

Motor aspirare

Debit aer motor aspirare (max)

Înãlþime ridicare apã motor aspirare

Presiune pompã soluþie

Debit pulverizare soluþie

Nivel zgomot (zona operatorului)

Dimensiuni*/Greutate
Lungime echipament

Lãþime echipament

Înãlþime echipament

Greutate echipament

Lungime cablu alimentare

Garanþie
12 luni pentru piese ºi 12 luni pentru manoperã. Garanþia nu se referã ºi la consumabile.
No travel.

Optionaltoolsavailable.
*Dimensionsaremeasuredwithhandlefoldedflatforstorage.

R3 READY SPACE ACÞIONAT ELECTRIC CABLU + CU 

PIESE DE SCHIMB TENNANT,
DISTRIBUITORI ªI SERVICE

Avantajul pieselor de schimb originale Tennant
Utilizaþi echipamentul in deplinã siguranþa folosind 
doar piese de schimb originale Tennant. Doar 
piesele autentice Tennant sunt perfect compatibile 
cu echipamentele Tennant. Pentru o exploatare 
indelungatã ºi sigurã, folosiþi doar piese de schimb 
originale Tennant de la distribuitorii autoritaþi.

Reþeaua de service autorizatã
Furnizãm soluþii problemelor dumneavoastrã în timp util, 
avem o reþea de service foarte bine pusã la punct cu 
tehnicieni bine pregãtiþi astfel încât programul 
dumneavoastrã de curãþenie sã fie continuu ºi la înalþime

Alegeþi varianta de  finanþare oferitã de Tennant
ºi astfel veþi obþine uºor ºi repede banii necesari
achiziþionarii echipamentelor.

 PRIN ?

5 gal

5 gal

15 in

450 rpm

0,3 hp

2-stage, 1,2 hp

99 cfm

86 in

65 psi

0,2 gpm

69 dBA

19 l

19 l

380 mm

450 rpm

0,22 kW

2-stage, 0,89 kW

2,8 m3/min

2.180 mm

4,48 bar

0,76 lpm

69 dBA

30 in

19 in

28 in

117 lb

50 ft

750 mm

490 mm

710 mm

53 kg

15 m

Cleaningpath??? 15in 380mm
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