
Доверете се на постиженията на Теннант  
при управлението на Вашия бюджет

Почиствате лесно малки, оживени 
пространства

Постигате превъзходно почистване и 
безопасни подове

По-малка умора и по-голямо 
удовлетворение на оператора, тъй 
като се изисква малка сила за бутане 
благодарение на ротираща глава

T2

Компактен подомиячен 
автомат 43см

•

•

•

•



Значително подобрява чистотата 
и безопасността  в малките 
пространства

По-голяма продуктивност
Повишава ефективността на оператора като почиства с една 
маневра и изсушава напълно  малките и оживени площи

Перфектно почистване
Осигурява най-добрата степен на почистване чрез 23 
килограмовия натиск на четката и 230 оборота на въртене, 
които са възможни благодарение на 0,75 kW мотор на четката, 
най-мощният за своя клас.

Максимална хигиена
Намалява образуването на плесени и бактерии в резервоара 
благодарение на лесния за почистване хигиеничен резервоар 
за отработената вода и тавичката за отлагания на Теннант.

ПРОЕКТИРАН, ЗА ДА БЪДЕ 
БЕЗВРЕДЕН ЗА ОКОЛНАТА 
СРЕДА

Подобрява качеството 
на средата в затворените 
пространства. 
Може да се използва „по 
всяко време”, тъй като нивото 
на шума е 68,5 децибела, a 
oпционалните не изискващи 
поддръжка батерии с ниски 
емисии подобряват качеството 
на въздуха.

Максимална безопасност за 
оператора.
Четката се задейства само 
когато операторът активира 
„бутона за безопасност” по 
време на почистване.

Намалява риска от 
подхлъзване и падане.
Ненадминатото извличане на 
водата от пода прави малките, 
оживени пространства готови 
да поемат трафика веднага.



По-голям комфорт и по-малка умора за оператора 
с настройващата се на височина ръкохватка с 
предпазен бутон

Уникалното закрепване на падодържача и скуиджото 
към корпуса на уреда  правят транспортирането и 
съхранението на Т2 лесно и просто.

Лесно обучение на новите оператори благодарение 
на най-опростения контролен панел – просто 
завъртате стартерния ключ и активирате бутона

Максимално удовлетворение от машината с лесните 
за почистване не плесенясващи резервоар за 
отработената вода и тавичка за отлаганията.

Позволете си подомиячния автомат Т2, уред 
от Т-серията, която се основава на най-добрите 
производствени практики



ДА ВИДИШ, ЗНАЧИ ДА ПОВЯРВАШ
Свържете се с нас за демонстрация 
или допълнителна информация:

T E N N A N T  E U R O P E  N V
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

T2 ПОДОМИЯЧЕН АВТОМАТ

T E N N A N T  C E E  G m b H
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

   
Почистваща система   
Работна широчина 430 mm
Капацитет на резервоара с разтвора 26л.
Продуктивност (на час)
Теоретична макс. 1720 m2

Реална  950 m2

Работна система
Мощност на мотора на четката  0,75 kW
Обороти на четката 230 rpm
Натиск на четката / пада  23кг.
Засмукваща система
Резервоар за отработената вода Лесен за достъп и почистване 
Капацитет на резервоара с отработената 
вода (вкл. камерата против конденз) 36л.
Вакуумен мотор 0,30kW – две степени
Вакуумен мотор CFM  31 L/sec
Реализиран вакуум 9,9 kPa
Батерия
Опционална, оловна с киселина   
/ работни часове (2) 12V, 85AH / до 2 часа
Опционална с гел / работни часове (2) 12V, 70AH / до 1,75 часа
Размери / тегло
Височина на уреда 930 mm
Дължина на уреда 1.120 mm
Ширина на уреда (със скуиджито)  695 mm
Тегло (с гел-батерии) 136 kg
Ниво на шума
От позицията на оператора*  68 dBA

*  Съгласно Европейските изисквания нивото на шума се измерва по ISO11201 и е в 
съответствие с  ISO 4871.

Гаранция   24 месеца (или макс. 2000 работни часа) за частите и 12 месеца (или макс. 
  1000 работни часа) за работа, с изключение на частите, които се износват.

www.tennantco.com997056-02/09

ПОДОМИЯЧНИ АВТОМАТИ ОТ 
Т-СЕРИЯТА

Подомиячните автомати от Т-серията 
са здравословни и оптимизират 
вашата безопасност благодарение 
на водещите  за индустрията нива 
на шума и извличането на водата в 
изключителните, лесни за почистване, 
хигиенични резервоари.

T1 380 mm
Подомиячен автомат със 
захранващ кабел, с несравнимо
 двупосочно извличане на 
водата и ергономична 
регулираща се дръжка.

T2 430 mm
Насладете се на свободата, 
която дава уредът без кабел, 
с най-малкия, най-изгоден
подомиячен автомат с 
батерия на Теннант.

T3 430, 510 mm
Супер тихият режим на работа 
може да се комбинира с 
отличената с награди технология
FaST или ec-H2O технологията 
на електрически заредената 
вода и лесните за почистване, 
хигиенични резервоари.

T5 610-810 mm
С Т5 постигате най-висока степен
на чистота, здравословност и 
безопасност, като го използвате 
в стандартна модификация, с 
технологията FaST или ec-H2O
технологията на електрически 
заредената вода.

T7 660-810 mm
Максимален комфорт, 
подвижност и време за работа
с компактния подомиячен 
автомат с шофьор, който се 
отличава с продуктивност и 
икономичен режим.

Предимства на оригиналните резервни 
части на Теннант
Използвайте своята машина с увереност, 
като изберете оригиналните резервни части 
на Теннант. Само оригиналните резервни 
части са проектирани в съответствие с 
оборудването на Теннант.
За дългогодишна безпроблемна работа на 
машината, поръчвайте само оригинални 
резервни части от оторизирани доставчици.

Директна сервизна мрежа
В Европа Теннат разполага с мрежа от 
повече от 220 обучени сервизни техници, 
които поддържат Вашата програма за 
почистването на ниво. Защитете Вашата 
инвестиция с договор за обслужване с 
Теннант. 

Изберете някое от финансовите решения 
на Теннант за лесно и бързо финансиране.   

ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ДОСТАВЧИЦИ И УСЛУГИ НА ТЕННАНТ

За по-подробна информация, моля свържете се с Вашия оторизиран търговец на Теннант.

Т Е Н Н А Н Т  Б ъ л г а р и я  О О Д
1407 София, yл. „Кричим” № 21
БЪЛГАРИЯ
Тел.: (02) 968 19 41
Факс: (02) 968 19 08
GSM: 088 797 87 87
GSM: 088 854 69 45
E-mail: bulgaria@tennant-cee.com
www.tennant-bg.com/


