OP ZOEK NA AR NIEUWE MANIEREN OM BETER SCHOON TE MAKEN

T681
Kleine opzit Schrobzuigmachine
Grote productiviteit in een kleine machine
Klein ontwerp, intuïtieve bedieningselementen
met groot display zorgen voor veelzijdig gebruik
met uitstekende prestaties en efficiënte
reiniging. De T681 is ideaal voor het reinigen
van grote, vervuilde gebieden in winkels,
ziekenhuizen en scholen.

Wendbaar en productief Bereik
vele gebieden van de faciliteit
en krijg meer schoonmaakwerk
gedaan met een compact ontwerp
en maximale productiviteit met
een brede schrobkop en een
grote watertank.

Eenvoudig gebruik Gemakkelijk
opstarten en snelle training door
middel van éénknopsreiniging met
instelbare reinigingsinstellingen
op een groot, intuïtief
bedieningspaneel.

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

Binnenkant van de T681
1. Verander eenvoudig
meerdere
reinigingsfuncties
via het intuïtieve
bedieningspaneel.
2. Geavanceerde 3-traps
zuigmotor voor meer
wateropname.
3. Bereik meer gebieden
van de faciliteit met
uitstekend vermogen
om hellingen te
beklimmen dankzij een
sterke tractiemotor
aan de voorkant.
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4. Verminder de
onderhoudstijd door
gemakkelijke toegang
tot onderhoudsgebieden
met verwijderbare
panelen.
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5. Constante
wateropname met
duurzaam ‘V’-vormig
dweilrubberontwerp
en standaard Linatex®
dweilrubberbladen.
6. Simpel
borstelwisselsysteem
zonder gereedschap.
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Technische gegevens van de T681
SPECIFICATIE
FUNCTIE

Reinigingsbreedte
Maximale theoretische productiviteit (per uur)
Geschatte dekking (per uur)*
Schrobsnelheid
Schrobkop en dweilrubber omhoog/omlaag
Snelheid borstel/pad
Druk borstel/pad
Capaciteit schoonwatertank
Capaciteit vuilwatertank
Loopduur accu - tot uur**
Accuvoltage
Afmetingen (LxBxH)
Dweilrubberbreedte
Gewicht (incl. zwaarste accu)
Externe draaicirkel (van muur tot muur)
Maximaal hellingspercentage
Geluidsniveau (oor gebruiker)***
Tankcapaciteit dosering van chemicaliën

Schijf
700 mm
4.192 m²/u
2.574 m²/u

Schijf
850 mm
5.073 m²/u
3.157 m²/u
6,0 km/u
Onafhankelijke actuatoren
200 tpm
Van 10 tot 50 kg

24 V (4 x 6V)
1.504 x 759 x 1.200 mm
940 mm
336 kg

Cilindrisch
700 mm
4.192 m²/u
2.574 m²/u

880 tpm
Van 6 tot 23,5 kg
100 l
110 l
3,5
24 V (4 x 6 V)
1.504 x 909 x 1.200 mm
1.089 mm
353 kg
1.960 mm
16%
75 dB
5l

24 V (4 x 6 V)
1.504 x 830 x 1.200 mm
1.089 mm
339 kg

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

Voor een demonstratie of voor meer informatie kunt u
bellen naar +31 413 241 111 of een e-mailbericht sturen aan info.nl@tennantco.com
t681-brochure-nl-nl
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