
T191
Kleine achterloop-
schrob-zuigmachine

Compacte opslag
Gemakkelijk op te bergen met  
een kleine voetafdruk en hendel die 
gemakkelijk kan worden ingeklapt.

Gemakkelijk te gebruiken  
Reinigt gemakkelijk smalle en 
moeilijk bereikbare plaatsen dankzij 
het kleine formaat, ergonomische 
handgreep en wendbaar ontwerp.

Productiviteit in een klein formaat 
Verhoog de reinigingsproductiviteit in 
vergelijking met compacte machines, 
met een grote tankinhoud en een 
breed schrobpad.

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

Gemakkelijk te gebruiken op  

moeilijk bereikbare plaatsen

De T191 is een kleine, wendbare en 

betrouwbare schrob-zuigmachine die effectief 

reinigt met gebruiksvriendelijke bedieningen. 

De grote tankinhoud in een kleine machine  

en robuuste onderdelen zorgen voor een  

hoge productiviteit. De T191 is ideaal voor  

het reinigen van kleine, smalle ruimtes  

in winkels, kantines en kantoren.



1. Verminder de 
vermoeidheid van 
de gebruiker met een 
verstelbare hendel en 
comfortabele greep  
voor gemakkelijk  
gebruik van de machine.

2. 3-traps zuigmotor 
voor hoogwaardige 
wateropvang.

3. Eenvoudig te 
verwijderen 
vuilwatertank  
voor snel reinigen  
en accu-toegang.

4. Hoge 
reinigingsproductiviteit 
met grote tankinhoud  
en lange draaitijden.

5. Uitstekende droging 
en consistente 
wateropname  
dankzij het parabolische 
dweilrubber en de positie.

6. Vereenvoudig de 
training van gebruikers 
met preventief dagelijks 
onderhoud met gele 
contactpunten.

Binnenkant van de T191
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Voor een demonstratie of meer informatie,  
bel +31 413 241 111 of e-mail info.nl@tennantco.com

Technische gegevens van de T191
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SPECIFICATIE

FUNCTIE PAD ASSIST MET SNOER

Reinigingsbreedte 455 mm
Maximale theoretische productiviteit (per uur) 1631 m²/uur 
Geschatte dekking (per uur)* 1187 m²/uur 
Schrobsnelheid 3,5 km/u 
Snelheid borstel/pad 140 rpm 
Druk borstel/pad 21 kg 
Capaciteit schoonwatertank 28 l 
Capaciteit vuilwatertank 30 l 
Loopduur accu - tot uur** 2,5 -
Accuvoltage 24V (2x12) -
Afmetingen - L x B x H (hendel rechtop) 960 x 550 x 718 mm
Afmetingen - L x B x H (opslagpositie met neergeklapte hendel) 960 x 550 x 1220 mm
Dweilrubberbreedte 550 mm 
Gewicht (incl. zwaarste accu) 93 kg 48 kg 
Geluidsniveau (oor gebruiker)*** 69 dB 80 dB 
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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


