
T581  
Micro opzit schrob-
zuigmachine

Veelzijdige reiniging met  
Dosering voor chemicaliën  
Verhoog de consistente 
reinigingsprestaties en verlaag  
de kosten om te reinigen met  
een geïntegreerde dosering  
voor chemicaliën.

Wendbaar en productief  
Het compacte ontwerp past 
gemakkelijk in de meeste drukke 
ruimtes en kan snel veel delen van 
een faciliteit bereiken om meer  
te reinigen.

Eenvoudige bediening  
Gemakkelijk opstarten en snelle 
training met éénknopsbediening 
waarbij de schrobkop en het 
dweilrubber tegelijkertijd  
worden neergelaten.

Wendbaarheid in een compacte opzit

Een stil geluidsniveau, intuïtieve bediening en 

compact design zorgen voor gebruiksvriendelijkheid 

zodat op elk moment gereinigd kan worden. De 

T581 is ideaal voor het reinigen van grote, vervuilde 

gebieden in winkels, ziekenhuizen en scholen.

O P  Z O E K  N A A R  N I E U W E  M A N I E R E N  O M  B E T E R  S C H O O N  T E  M A K E N

Dosering van chemicaliën 
Schoonmaaksysteem

Beschikbare technieken



1. Verander eenvoudig 
de waterstroom- 
hoeveelheid en andere 
reinigingsfuncties  
via het intuïtieve  
bedieningspaneel.

2. Meerstaps 
stofzuigmotor voor 
sterke wateropname.

3. Grote, drukgevoelige 
afvoerslang voor de 
vuilwatertank, voor 
snelle en rommelvrije 
tankdrainage.

4. Grote 
schoonwatertank  
met niveaumeter  
en aftapslang.

5. Constante 
wateropname met 
duurzaam ‘V’-vormig 
dweilrubberontwerp 
en standaard Linatex® 
dweilrubberbladen.

6. Simpel 
borstelwisselsysteem 
zonder knoppen of 
gereedschap.

Binnenkant van de T581

Voor een demonstratie of meer informatie,  
bel +31 413 241 111 of e-mail info.nl@tennantco.com

Technische gegevens van de T581
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SPECIFICATIE

FUNCTIE ZELFRIJDEND ZELFRIJDEND

Reinigingsbreedte 550 mm 700 mm
Maximale theoretische productiviteit (per uur) 3.289 m²/u 4.177 m²/u
Geschatte dekking (per uur)* 2.038 m²/u 2.645 m²/u
Schrobsnelheid 6,0 km/u
Schrobkop en dweilrubber omhoog/omlaag onafhankelijke actuatoren
Snelheid borstel/pad 150 rpm 220 rpm
Druk borstel/pad 22 kg 10 tot 50 kg 
Capaciteit schoonwatertank 78.5 L
Capaciteit vuilwatertank 80 L
Loopduur accu - tot uur** 2,3 4,5
Accuvoltage 24 V (2 x 12) 24 V (4 x 6) 
Afmetingen (LxBxH) 1.310 x 673 x 1.030 mm 1.310 x 760 x 1.030 mm
Dweilrubberbreedte 710 mm 924 mm
Gewicht (incl. zwaarste accu) 211 kg 283 kg
Externe draaicirkel (van muur tot muur) 1851 mm
Maximaal hellingspercentage 8% 16%
Geluidsniveau (oor gebruiker)*** 65 dB
Tankcapaciteit dosering van chemicaliën 3 L
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Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen. 
*Geschatte dekking maakt gebruik van de praktische snelheid en tijdstandaards legen/vullen uit het 2004 ISSA Reinigingstijdenhandboek. 

**Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continue schrobwerkingstijden.
***Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufactures (AACEM) en OSHA.
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