OP ZOEK NA AR NIEUWE MANIEREN OM BETER SCHOON TE MAKEN

T981
Opzit-vloerschrobzuigmachine
Wendbaar en productief
De T981 schrobt en droogt op effectieve
wijze grote harde vloeren met licht tot
medium vuil en vlekken. Dankzij de
intuïtieve bediening is het apparaat
eenvoudig te bedienen en te onderhouden.
De T981 is ideaal voor het reinigen van
gladde vloeren in gebieden zoals de
detailhandel, logistiek en de lichte industrie.

Productiviteitsverbetering		
Past gemakkelijk in de drukste
ruimtes met een kleine draaicirkel
en krijgt meer schoonmaakwerk
gedaan met de loodzuurbatterijen
die schoonmaakdiensten tot 5 uur
mogelijk maken.

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

Krijg de juiste oplossing		
Kies tussen de schijf van 80 cm of
90 cm of het cilindrische schrobdek
van 75 cm om de T981 aan uw
toepassing te laten voldoen.

Binnenkant van de T981
1. Verander eenvoudig de
waterstroomhoeveelheid
en andere reinigingsfuncties
via het intuïtieve
bedieningspaneel.
2. Meerstaps zuigmotor
voor sterke wateropname.
3. Grote, drukgevoelige
afvoerslang voor
de vuilwatertank,
voor snelle en
rommelvrije tankdrainage.

4. Grote schoonwatertank
met niveaumeter
en aftapslang.
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5. Constante wateropname
met duurzaam ‘V’-vormig
dweilrubberontwerp
en standaard Linatex®
dweilrubberbladen.
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6. Simpel
borstelwisselsysteem
zonder knoppen
of gereedschap.
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Technische gegevens van de T981
SPECIFICATIE
FUNCTIE

Reinigingsbreedte
Productiviteit theoretisch max.
Geschatte dekking*
Schrobsnelheid
Schrobkop en dweilrubber omhoog/omlaag
Borstelsnelheid
Borsteldruk
Capaciteit schoonwatertank
Capaciteit vuilwatertank
Loopduur accu - tot uur
(Natte accu van 320Ah)**
Accuvoltage
Afmetingen (L x B x H)
Dweilrubberbreedte
Gewicht (incl. zwaarste accu)
Externe draaicirkel (van muur tot muur)
Maximaal hellingspercentage
Geluidsniveau (oor gebruiker)***

Schijf
80 cm
4800 m2/uur
3570 m2/uur

Schijf
90 cm
5300 m2/uur
3950 m2/uur
5.75 km/u
onafhankelijke actuatoren
200 tpm

90 kg

100 kg
125 liter
135 liter

Cilindrisch
75 cm
4300 m2/uur
3100 m2/uur

1000 tpm
50 kg

5,5
1720 x 1010 x 1360 mm
1010 mm
705 kg
2270 mm

36 V 1 x 36 V of 6 x 6 V
1720 x 1100 x 1360 mm
1100 mm
707 kg
2310 mm
16%
72 dB

1810 x 1050 x 1360 mm
1010 mm
715 kg
2430 mm

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 meer informatie,
bel +31 413 241 111 of e-mail info.nl@tennantco.com
t981-brochure-nl-nl
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