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Doskonała wydajność technologii Tennant 
przy niewysokich nakładach finansowych 

Proste czyszczenie małych powierzchni

Pełne bezpieczeństwo i doskonała czystość

Bezwysiłkowa obsługa i lepsze efekty dzięki 
możliwości zastosowania uchwytów padów i 
szczotek

T2

Kompaktowa maszyna 
szorująco - zbierająca 43 cm



Radykalna poprawa czystości i 
bezpieczeństwa w obiektach o 
małych powierzchniach

Większa wydajność
Maszyna ta pozwala zamknąć proces czyszczenia i osuszania  mytej 
powierzchni w jednym cyklu co wpływa na zwiększenie wydajności 
pracy operatora. Ponadto, wysoka wytrzymałość konstrukcji maszyn 
Tennant z serii T zapewnia maksymalny okres  ich sprawności.

Doskonała jakość czyszczenia
Najwyższy poziom czyszczenia przy nacisku 23 kg i prędkości szczotki 
230 obr/min – wszystko dzięki silnikowi o mocy 0,75 kW- najpotężniej-
szemu w tej kategorii. 

Maksymalna higiena pracy
Łatwy dostęp operatora do zbiornika czystego i brudnego pozwala 
na utrzymanie maszyny w czystości co pozwala na wyeliminowanie 
procesu powstawania zanieczyszczeń organizmami pleśniowymi i 
bakteryjnymi.

OCHRONA ŚRODOWISKA I 
BEZPIECZEŃSTWO NA 
PIERWSZYM MIEJSCU

Poprawa jakości środowiska w 
miejscu pracy
Niskie natężenie hałasu na poziomie 
68dBA oraz opcjonalne zastosowa-
nie akumulatorów bezołowiowych 
pozwala na zachowanie dobrej 
jakości warunków pracy w pomiesz-
czeniach.

Najwyższy poziom bezpieczeń-
stwa podczas eksploatacji
Uruchomienie szczotek następuje 
wyłącznie po zwolnieniu przez 
operatora  „przycisku zabezpiecza-
jącego” 

Zmniejszenie ryzyka wypadku 
na skutek poślizgu i upadku
Niezrównana technologia odzysku 
roztworu roboczego umożliwia 
użytkowanie  powierzchni bezpo-
średnio po zakończeniu czyszczenia.



Optymalne procedury czyszczenia poprzez zastosowanie 
nieskomplikowanych w obsłudze zbiorników roztworu.

Maksymalnie uproszczony panel sterowania – umożliwia 
natychmiastowe i efektywne szkolenie nowych operatorów.

Automat T2 nie sprawia trudności w transporcie lub w 
miejscu przechowywania dzięki zastosowaniu unikalnej 
technologii Tennant w mocowaniach uchwytów padu i 
listwy ssawy.

Maszyna pozwala na podniesienie komfortu obsługi i 
zmniejszenie wysiłku operatora dzięki funkcji regulacji 
wysokości  uchwyu wraz z „przyciskiem bezpieczeństwa”.

Już dziś możesz skorzystać z wzorcowych 
produktów serii T wraz z atrakcyjnym cenowo 
automatem szorująco-zbierajacym T2



ZOBACZYĆ ZNACZY UWIERZYĆ
W sprawie prezentacji maszyny lub 
dodatkowych informacji, prosimy o 
kontakt: 

T E N N A N T  E U R O P E  N V
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

PrOWADZONy AuTOMAT sZOruJącO-ZbierAJący T2

T E N N A N T  C E E  G m b H
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

   
Układ szorujący 
Tor czyszczenia 430 mm
Pojemność zbiornika na roztwór czyszczący 26 l
Wydajność (godzinowa) 
Teoretyczna maks. 1720 m2

Praktyczna 950 m2

Układ napędowy 
Moc silnika szczotki 0,75 kW
Prędkość obrotowa szczotki 230 obr/min
Nacisk szczotki/padu 23 kg
System regeneracyjny 
Charakterystyka zbiornika brudnego całkowicie dostępny i oczyszczalny
Pojemność zbiornika brudnego 36 l
(wyposażony w komorę odmgławiającą) 
Silnik ssawy 0,30 kW – dwufazowy
Układ próżniowy CFM  31 l/s
Słup wody 1020 mm
Akumulator 
Opcjonalny akumulator kwasowy / czas pracy (2) 12V, 85 AH / do 2 godzin
Opcjonalny akumulator żelowy / czas pracy (2) 12V, 70 AH / do 1,75 godzin
Wymiary / waga 
Wysokość 930 mm
Długość 1120 mm
Szerokość (ze ssawą) 695 mm
Waga (z akumulatorem żelowym) 136 kg
Natężenie dźwięku 
Pozycja operatora* 68 dBA

Gwarancja 24 miesiące (lub maks. 2000 godzin roboczych) na części oraz 12 miesięcy (lub maks.  
 1000 godzin roboczych) na robociznę, w zależności od tego, który okres upłynie jako  
 pierwszy, z wyłączeniem elementów zużywalnych.
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SERIA T AUTOMATÓW SZORUJĄCO-
ZBIERAJĄCYCH

Automaty szorująco-zbierajacy serii T 
umożliwiają zachowanie optymalne-
go poziomu higieny i bezpieczeństwa 
dzięki niskiemu natężeniu dźwięku i 
najnowszemu systemowi odzysku wody 
oraz wyjątkowym i całkowicie 
oczyszczalnym zbiornikom .

T1 380 mm
Automat szorująco-zbierający z 
przewodem sieciowym, wypo-
sażony w niezrównany system 
dwukierunkowego odzysku 
wody i regulowany uchwyt.

T2 430 mm
Pełna swoboda dzięki najmniej-
szej bezprzewodowej maszynie 
Tennat; najbardziej atrakcyjny 
cenowo automat szorująco-
zbierajacy z napędem akumula-
torowym.

T3 430, 510 mm
Cichobieżny automat wypo-
sażony w najwyższej jakości 
system FaST® lub układ do 
elektrycznej konwersji wody 
oraz całkowicie oczyszczalne, 
higieniczne zbiorniki .

T5 610-810 mm
Jeszcze wyższy poziom czysto-
ści, higieny i bezpieczeństwa 
dzięki przyjaznej dla środowiska 
maszynie T5 ze standardowym 
system FaST lub układem do 
elektrycznej konwersji wody.

T7 660-810 mm
Najwyższy komfort  oraz 
najdłuższy czas pracy dzięki 
kompaktowej maszynie samo-
jezdnej, wyposażonej w 
tryb umożliwiający 
zwiększenie wydajności.

Wyższość oryginalnych części Tennant
Zastosowanie oryginalnych części 
Tennant zapewnia niezawodną 
eksploatację urządzenia. Wyłącznie 
oryginalne części Tennant odpowiadają 
wymogom urządzenia pod względem 
konstrukcyjnym. Jedynie oryginalne części 
od autoryzowanych dostawców Tennant 
gwarantują wieloletnią i bezawaryjną 
eksploatację.

Wykwalifikowana obsługa
Nad utrzymaniem twojego urządzenia w 
jak najlepszym stanie czuwa sieć serwi-
santów, którzy czuwają nad wydajnością i 
sprawnością urządzeń czyszczących. Umowa 
Serwisowa Tennat umożliwia pełne zabezpi-
eczenie inwestycji.

Prosta i szybka obsługa finansowa dzięki 
Rozwiązaniom Finansowym Tennant.

ORYGINALNE CZĘŚCI, AUTORYZOWANI DOSTAWCY I  
SERWIS TENNANT

Szczegółowe informacje na temat powyższych kwestii można uzyskać od przedstawiciela 
handlowego Tennant.


