OP ZOEK NA AR NIEUWE MANIEREN
OM BETER SCHOON TE MAKEN

T380AMR
Vloerschrobmachine
Een gerobotiseerde reinigingsoplossing
Bied schoonmaakuitdagingen het
hoofd, wees efficiënt en leef een strikte
schoonmaakstandaard na met de T380AMR.
Dit is een gerobotiseerde reinigingsmachine
die is ontworpen om op veilige en efficiënte
wijze te functioneren in de buurt van
werknemers, die zich zodoende op
belangrijke taken kunnen richten.

Beschikbare techniek
ec-H2O NanoClean®
Insta-ClickTM

Optimale wendbaarheid
en productiviteit
De schrobkop van 50 cm
maakt reinigen in smalle
gangpaden en rond obstakels
mogelijk met minder
menselijke hulp.

Ontworpen met het oog
op veiligheid
De autonome T380AMR, die is
uitgerust met BrainOS®-technologie,
is ontwikkeld en getest om te
functioneren in complexe, reële
omgevingen en om personen en
obstakels te omzeilen.

Constante reinigingsbeleving
Het aanleer- en herhaalmodel
waarborgt constante
reinigingsprestaties en de
rapporten helpen u belangrijke
prestatie-indicatoren in uw vloot
op te volgen.

Ongeëvenaarde
ondersteuning
Geniet van de ervaring van Tennant op het vlak
van de schaalbare implementatie van autonome
reinigingsapparatuur om uw processen te optimaliseren
en uw bedrijfsdoelen te behalen.
Tennant-serviceaanbod
 Optimaliseer de veiligheid, productiviteit

en bedrijfstijd
 Controleer en bescherm uw investering en verminder
uw totale eigendomskosten
 Profiteer van fabrieksgetrainde onderhoudsmonteurs
in heel Europa

T380AMR Specificaties
FUNCTIE

SPECIFICATIE

Reinigingspad (schijf)

500 mm

Productiviteit (per uur) Theoretische max. handmatige modus

3.106 m2

Borstel/pad RPM

215

Neerwaartse druk borstel/pad (laag/hoog)
Schoonwatertank

28/41 kg
75 L

Vuilwatertank

75 L

Systeemvoltage

24 Volt

Gebruikstijd accu*

Maximaal 4 uur

Gewicht (lege tanks) met accu’s

386 kg

Lengte

1575 mm

Breedte/frame

635 mm

Hoogte (tot lampje)

1397 mm

Gewicht (lege tanks) kg met accu’s

385 kg
Overlappende sensoren detecteren en omzeilen mensen en obstakels. Uitgerust met twee
automatische stopknoppen. Claxon. Anti-joyride-detectie. Pieptonen waarschuwen voorbijgangers.
Knipperlichten waarschuwen voor draairichting.

Veiligheid
Leersysteem

Aanleren en herhalen
*Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continu schrobben in autonome modus met lage neerwaartse druk op de borstel/pad.
De specificaties mogen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en variëren mogelijk tijdens de bediening van de machine. Er worden gemiddelden getoond.

Bel voor meer informatie naar +31 413 241 111
of stuur een e-mail naar info.nl@tennantco.com
t380amr-brochure-nl-nl
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