OP ZOEK NA AR NIEUWE MANIEREN OM BETER SCHOON TE MAKEN

T17 Krachtige,
elektrisch aangedreven,
opzitschrob-zuigmachine
Een innovatieve, krachtige, elektrisch aangedreven schrob-zuigmachine,
gericht op het leveren van maatwerkoplossingen om aan de behoeften
van de klant te voldoen. De T17 reinigt effectief al tijdens één doorgang,
verbetert de luchtkwaliteit binnen het gebouw, en verbetert de ervaringen
van gebruiker en supervisor, alles in één machine!

Beschikbare technieken
ec-H2OTM-technologie

Pro-PanelTM lcdaanraakscherm of Touch-nGoTMbedieningsmodule

IRIS® Fleet Management

ES® Extended Scrubbing

Ontworpen voor productiviteit
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1. De Touch-n-GoTM-bedieningsmodule met
1-Step™startknop biedt de gebruiker snel toegang
tot instellingen zonder het stoer los te hoeven
laten. Ook verkrijgbaar met optionele Pro-PanelTM technologie.
2. Gas- en rempedalen zoals in een auto verhoogt
het gebruiksgemak.
3. Het opstapje naar de vuilwatertank biedt
eenvoudige toegang om de vuilwatertank te
inspecteren en te reinigen.

4. Revolutionaire waterinlaat waarvoor patent
is aangevraagd, helpt morsen en druppelen
te verminderen door het toedienen van een
onbeperkte luchtstroom en het vasthouden van
vocht dat tijdens het uitschakelen van de machine
in de slang naar de vuilwatertank is achtergebleven.
5. Het zwenkende dweilframe zorgt voor
uitstekende wateropvang en vermindert het
risico op uitglijden en vallen.
6. Sterke accu's zorgen voor langere bedrijfstijd voor
hogere productiviteit.

Optionele accessoires

Hogedrukreiniger
levert een krachtige
spuitstraal om
hardnekkig vuil te
verwijderen.

FOPS-gecertificeerd
veiligheidskap
beschermt de
gebruiker tegen
vallende voorwerpen.

Zuigstang zuigt
met hoge snelheid
verschillende
soorten licht vuil op,
zoals krimpfolie.

De beschermset
voor het zwenkende
dweilframe aan
de achterkant
helpt schade aan
het dweilframe te
voorkomen.

De natzuiger voor
gemakkelijk en
snel opzuigen van
achtergebleven
gemorst water.

En meer...

Binnenkant
van de T17
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1. Voorwaarts gerichte bediening zorgt voor
meer veiligheid en beter zicht van de gebruiker.

5. Dubbele zuigventilatoren met roestbestendige
propeller is gemaakt voor duurzaamheid.

2. Volledige bescherming aan de voorkant zorgt
voor de bescherming van voeten en benen van
de gebruiker.

6. Vuilmand houdt materiaal weg van de
vuilwatertank en voorkomt verstoppingen.

3. De stalen bumper rondom helpt uw investering
te beschermen.
4. De gele aanraakpunten besparen u tijd en geld
en zorgen ervoor dat het onderhoud tijdig wordt
uitgevoerd.

Krijg de prestaties die
u nodig hebt
De T17
schrobdroogmachines
bieden constante
reinigingsresultaten,
zelfs in de moeilijkste
omstandigheden met
effectief schrobben.

Optionele
schrobborstel aan
de zijkant voor beter
bereik van randen
en 20% breder
reinigingsoppervlak

7. Het omliggende gedeelte van de
schoonwatertank is zo geconstrueerd dat de
gebruiker beter zicht heeft op de zijborstel aan de
linkerkant.

Optionele zijveegborstel(s) aan de
zijkant verkrijgbaar op
cilindrische machines

Cilindrische
schrobkop voor
het schrobben
op ruwe
vloeroppervlakken

Schijfborstels voor
effectief schrobben
en eenvoudig
wisselen van borstels
zonder gereedschap

Technische gegevens van de T17
REINIGINGSSYSTEEM
Reinigingsoppervlak (primaire schrobgedeelte) | Met schrobborstel aan de zijkant
Veegpad (met Pre-sweep)
Snelheid van cilindrische borstel
Neerwaartse druk van cilindrische borstel (max.)
Vuilvergaarbak (op cilindrische machines)
Snelheid schijfborstel
Neerwaartse druk schijfborstel (max.)
Schoonwatertank
Volume schoonwatertank (ES®)
Vuilwatertank
Zuigventilator (dubbele kracht)
Zuigsnelheid
Hoogte van opgezogen water
AANDRIJFSYSTEEM
Rijsnelheid vooruit (transportvariabele naar)|Rijsnelheid vooruit (schrobvariabele naar)
Hellingpercentage schrobben|Met optionele hellingklimset|Transport (leeg)
ACCUKEUZES (ZOALS CONTINU GEBRUIK: ECONOMY-STAND)
Optionele pakketten voor accu's
(acculaders verkrijgbaar voor alle optionele accu's)
Tussentijds opladen verkrijgbaar op de 775 Ah C5
TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE MACHINE
Lengte basismachine
Breedte, carrosserie
Hoogte (bovenkant stuur)
Met beschermdak
Leeg gewicht (zonder accu)
Minimale omkeerradius

1015 mm|1.320 mm
1254 mm
500 tpm
250 kg
20 L
315 tpm
250 kg
285 L
435 L
346 L
2 x 0,8 pk/2 x 0,6 kW
14.500 trpm
1650 mm
9 km/h|6,5 km/h
8,7%|10,5%|21%
Nat 625 Ah C5
Nat 775 Ah C5

2245 mm
1168 mm
1480 mm
2096 mm
875 kg
2370 mm

GARANTIE
Raadpleeg uw plaatselijke vertegenwoordiger voor informatie over de garantie

De technische gegevens kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.

Tennant – Op zoek naar nieuwe manieren om beter schoon te maken
Met een visie om wereldwijd

leider te worden op het gebied van duurzame schoonmaakinnovatie waarmee onze
klanten kunnen bijdragen aan een schonere, veiligere en gezondere wereld, creëert Tennant oplossingen die de manier
veranderen waarop men in de wereld schoonmaakt.
Wij zijn waar u bent
Tennant heeft de grootste organisatie voor rechtstreekse
verkoop en service in de branche en een goed,
ondersteunend netwerk van erkende distributeurs wereldwijd.

Oplossingen voor uw unieke behoeften
Wat uw reinigingsbehoeften ook zijn, Tennant biedt een
verscheidenheid aan hoogwaardige apparatuur waarmee
u uw reinigingsproductiviteit kunt verhogen.

Kopen, leasen, huren
Wij bieden flexibele opties zodat u de machines krijgt
die u nodig hebt, op de manier zoals u ze nodig hebt.

TennantTrue ®
Optimaliseer de prestaties van de apparatuur en
bescherm uw investering met TennantTrue ® -onderdelen
en -service.

ZIEN IS GELOVEN
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