OP ZOEK NA AR NIEUWE MANIEREN OM SLIMMER SCHOON TE MAKEN

T7AMR
Autonome
schrobzuigmachine
Uw gerobotiseerde 			
reinigingsoplossing van Tennant
Consistente schoonmaakkwaliteit met T7AMR.
Robotica en kunstmatige intelligentie komen in één
machine samen om op veilige en efficiënte wijze te
werken in de nabijheid van uw werknemers, die zich
op hun beurt zorgeloos kunnen richten op andere
waardevolle taken.
Beschikbare techniek
ec-H2O NanoClean®

Gebruiksvriendelijk en snel
configureerbaar
Eenvoudig, intuïtieve bediening
en teach & repeat waarborgen
gebruiksvriendelijkheid en
efficiëntie voor de gebruikers,
zodat zij zich op andere
waardevolle en belangrijke
taken kunnen richten.

Ontworpen met het oog op
veiligheid
De autonome T7AMR, die is
uitgerust met BrainOS®-		
technologie, is ontwikkeld en
getest om te functioneren in
complexe, alledaagse omgevingen.
Terwijl gebouwgebruikers en
obstakels gemakkelijk en veilig
worden omzeild.

Consistente en zorgeloze
prestaties
Teach & repeat zorgt
voor consistente
schoonmaakprestaties. En
rapportages helpen u om
belangrijke prestatie-indicatoren
van uw vloot te volgen.

Specificaties T7AMR
SPECIFICATIES
Reinigingsbreedte

650 mm

Productiviteit (per uur) Theoretische max. manuele modus | autonome modus

4.250 m2 | 2.660 m2

Borstelmotoren (2)

0,45 kW (0,6 pk)

Borstel/pad RPM

225 rpm

Druk borstel/pad

max. 86 kg

Capaciteit schoonwatertank

110

Capaciteit vuilwatertank

110

Zuigmotor

0,45 kW (0,6 pk)

Systeemvoltage

24 volt

Loopduur accu (tot uur)**

4.0

Lengte x breedte x hoogte

1.650 x 850 x 1.450 mm

Gewicht (incl. batterijen)

492 kg

Geluidsniveau (oor gebruiker)***

70 dBA (schijf)

FUNCTIES
Bediening

Manueel en autonoom
De autonome functie wordt door de gebruiker getraind om meerdere schrobroutes te
herhalen.

Teach & repeat
Navigatie

Het meerlaags sensorsysteem brengt de omgeving in kaart en stuurt de machine.

Veiligheid

Overlappende sensoren detecteren en omzeilen mensen en obstakels.
Uitgerust met twee automatische stopknoppen. Pieptonen en richtingaanwijzers
waarschuwen gebouwgebruikers.

*Loopduur is gebaseerd op continue schrobwerkingstijden.
**Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufactures (AACEM) en OSHA.
De specificaties mogen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en variëren mogelijk tijdens de bediening van de machine.
Er worden gemiddelden getoond.

Ongeëvenaarde ondersteuning
Profiteer ook van de ervaring van Tennant op het gebied van
schaalbare implementatie van autonome schoonmaakmachines
om zo uw processen te optimaliseren en daardoor uw
bedrijfsdoelen te halen.
Tennant Service & Onderhoud
 Wij helpen u graag om uw T7AMR te laten renderen
 Maximale veiligheid, productiviteit en inzetbaarheid
 Beheer en optimaliseer uw investering en verlaag uw totale
kosten voor gebruik
 Profiteer ook van fabrieksgetrainde onderhoudsmonteurs in
Nederland en in heel Europa

ONTDEK HET ZELF
Voor een demonstratie of bijkomende informatie, kan u contact met ons opnemen:

TENNANT NV
00800-2255 8366
info.nl@tennantco.com
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