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T5
GÅBAKOM-KOMBISKURMASKIN

< Öka säkerheten med NFSI-certifierad ec-H2O™-rengöringsteknologi 
eller FaST® Foam-skurteknologi

< Rengör tyst med en OSHA-godkänd teststandard på 67 dBA

< Uppnå fullständig upptagning av smutsvattnet – även vid 180- 
graderssvängar – med en oöverträffad sugskrapa

S K A PA R  E N  R E N A R E ,  S Ä K R A R E  O C H  
H Ä L S O S A M M A R E  V Ä R L D

U
T

R
U

S
T

N
IN

G



MINSKA FÖRBRUKNINGEN AV RENGÖRINGSMEDEL
Städa utan kemikalier med ec-H2O-rengöringsteknologin.

SÄNK LJUDNIVÅN
Städa ljudkänsliga miljöer tyst med T5:s OSHA-godkända 67 dBA.

DET SÄKRASTE SÄTTET ATT RENGÖRA
Öka säkerheten och förbättra städresultatet med kemikaliefri ec-H2O-teknologin eller FaST Foam 
skurteknologin, T5 använder upp till 70% mindre vatten med båda teknologierna. Med ec-H2O 
används inget rengöringsmedel. FaST använder upp till 90% mindre rengöringsmedel än
traditionella kombiskurmaskiner.

FÖRBÄTTRA HYGIENEN
Säkerställ bästa möjliga städresultat, minska mögel och bakterier i kombiskurmaskinen med 
fullständigt åtkomliga och rengöringsbara Hygenic®-tankar.

HÖG PRODUKTIVITET MED GELBATTERIER
Få upp till 3,5 timmar körtid med miljövänliga förseglade batterier.

MAXIMERA FLEXIBILITET OCH MÅNGSIDIGHET
Välj - 600, 700, 800 mm disk eller 650, 800 mm cylinder. Ger alternativ för en mängd
olika utrymmen och användningsområden

KONSEKVENTA RENGÖRINGSRESULTAT
Konsekventa, upprepningsbara rengöringsresultat med exklusiva QA Controls™-systemet.

UPPNÅ ETT BÄTTRE STÄDRESULTAT,
BÄTTRE HÄLSA OCH SÄKERHET MED NYA
MILJÖVÄNLIGA T5.
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ec-H2O™-teknologin omvandlar 
vatten elektriskt till en innovativ 
rengöringslösning som rengör 
effektivt, sparar pengar, förbättrar 
säkerheten och minskar miljöpåverkan 
jämfört med rengöringsmedel för 
dagligt bruk. 

FaST® Foam-skurteknologi använder 
upp till 70% mindre vatten och 
90%  mindre kemikalier förbättrar  
golvgreppet i enlighet med certifiering 
från NFSI, vilket bidrar till att minska 
risken för halk- och fallolyckor.

Alla teknologier ökar skurtiden  
upp till tre gånger med endast  
en vattentank. 

EXKLUSIVA
TEKNOLOGIER 
(rengöringsinnovationer  

som tillval)

INUTI 

T5

A Utbilda enkelt nya operatörer,  
lätt intuitiv kontrollpanel

B Skura upp till 150 minuter på en enda 
tank – 70% längre än någon annan 
jämförbar maskin - när du utrustar T5 
med ec-H2O- eller FaST-teknologi.

C Minska operatörens kontakt med 
smutsvatten och förhindra igentäppta 
slangar/avlopp med den praktiska 
skräpbehållaren.

D Eliminera behovet av efterföljande 
uppmoppningar med det fullständigt 
självjusterande stänkskyddet som 
fångar upp 100% av stänket från 
skurningen.

E Avlägsna och byt ut borstar och 
sugblad snabbt. Dessutom, med den 
“problemfria” sugskrapan, behövs 
inga verktyg för underhåll, sugskrapan 
är förinställd med en optimal 
uppsamlingsvinkel.

F Ren- och smutsvattentankar är enkla att 
rengöra. Exklusiva Hygenic®-tankar är 
fullständigt åtkomliga för rengöring.

G Spara tid och förvaringsutrymme med 
den inbyggda laddaren.



MILJÖVÄNLIG
NATURVÅRD

ec-H2O- och FaST-teknologin är NFSI 
(National Floor Safety Institute)-
certifierade. NFSI-certificatet intygar 
att en produkt har godkänts i en 
testprocedur i 2 steg, som bevisar att 
golvprodukten bidrar till att minska 
risken för halk- och fallolyckor.

ec-H2O- och FaST-teknologin är 
registrerade av NSF International.
NSF International är en oberoende, 
ej vinstdrivande organisation som 
säkerställer att sammansättning och 
märkning på dessa produkter uppfyller 
lämpliga regler för livsmedelssäkerhet.

Rengöringsmedlen Tennant FaST 365 
och FaST 965 har belönats med den 
europeiska eco-märkningen.  
Detta bevisar att vår Tennant 
FaST-rengöringsmedel har minskat 
miljöpåverkan jämfört med 
standardrengöringsmedel

ec-H2O™-teknologin vann  
European Business Award 2009
för årets företagsinnovation, ett av  
de mest prestigefyllda företagspriserna. 
European Business Awards  
(www.businessawardseurope.
com) är ett oberoende prisprogram 
som har instiftats för att erkänna 
och främja utmärkthet, bästa 
praxis och innovationstänkande 
inom det europeiska 
företagsverksamhetsområdet.

Minska
Buller

Öka  
säkerheten

Spara
Resurser

Minska  
mängden

Rengörings-
medel

Förbättra
Luftkvaliteten

GENUINA TENNANT-RESERVDELAR, 
FÖRBRUKNINGSARTIKLAR OCH SERVICE

Tennants Serviceprogram
▪ Maximera säkerhet, produktivitet och driftstid
▪  Kontrollera och skydda din investering och sänk  

din totala ägandekostnad
▪  Dra fördel av över 200 fabriksutbildade 

servicetekniker över hela Europa

Tennants Reservdelar & Förbrukningsartiklar
▪ Använd din maskin tryggt
▪ Dra fördel av problemfri användning i flera år

Tennants Rengöringslösningar
▪ Uppnå hållbara rengöringsresultat varje gång
▪ Välj hållbara fördelar som gynnar ditt företag
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T5 GÅBAKOMKOMBISKURMASKIN 

SKURSYSTEM DISK  CYLINDER

Rengöringsrondell 600 mm   650 mm
 700 mm   800 mm
 800 mm

Renvattentank kapacitet 85 L   85 L
Produktivitet (per timme) 

Teoretiskt max  2500 m2  2700 m2 
 2900 m2  3300 m2 
 3300 m2 

Uppskattad faktisk* 1660 m2  1790 m2 
(konventionell)  1900 m2  2200 m2 
 2200 m2 

Uppskattad faktisk*  1900 m2  2000 m2 
(ec-H2O™ eller FaST®)  2100 m2  2400 m2 
 2400 m2 

Borstmotorer 0.56 kW   0.47 kW
Borstmotorhastighet  220 rpm   1500 rpm
Borsttryck   (3 inställningar) 18, 36, 54 kg

SMUTSVATTENSYSTEM

Smutsvattentank kapacitet (inkluderar kammare)   102 L
Sugmotor   0,64 kW, 3-steg
Vattenlyft  1570 mm

BATTERISYSTEM

Systemspänning   24 V (4x 6V batterier), laddare ingår
Standardkörtid**   6V 200 Ah (C5) / upp till 4,5 h
Alternativ MF körtid**   6V 180 Ah (C5) / upp till 3,5 h
Stigning (rampstigning)

Skurning/transport (full)    3.0° / 5.0°
Lastbilsramp (tom)  11°

DRIV- & STRÖMSYSTEM

Hastighetframdrivning (varierande)
Transport  4.3 km/h
Skurning   4.0 km/h

MASKINSPECIFIKATIONER

Produktlängd 1340 mm   1410 mm
 1410 mm   1410 mm
 1480 mm

Produktbredd (skurhuvud)  640 mm   710 mm
 740 mm   860 mm
 840 mm

Sugskrapans bredd 910 mm   1050 mm
 1050 mm   1180 mm
 1180 mm

Produkthöjd   1120 mm
Produktvikt (med batterier) 263 kg   282 kg
 276 kg   285 kg
 282 kg
Ljudnivå***    68 dBA

GARANTI

24 månader (eller 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller 1 000 driftstimmar) för arbete,  
beroende på vad som inträffar först, exklusive slitdelar. 
*  Uppskattade täckningstal använder standarder för praktisk hastighet och tömnings-/påfyllningstid  

från handboken 2004 ISSA Cleaning Times.
** Körtiderna är baserade på kontinuerlig skurning.
***  Ljudnivåer efter ISO 11201 i enlighet med rekommendation från American Association of Cleaning Equipment  

manufacturers & OSHA.
*Specifikationerna är föremål för ändringar utan föregående varning.


