A P PA R AT U U R

VOOR EEN SCHONERE, VEILIGERE
EN GEZONDERE WERELD.

T300

A C H T E R LO O P- S C H R O B Z U I G M A C H I N E
 Levert uitstekende prestaties en consistente resultaten

voor vrijwel elke harde ondergrond en verlaagt de
reinigingskosten

VERBETER DE DOELTREFFENDHEID VAN UW
REINIGINGSMIDDELEN, INVESTERINGEN
EN SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN MET
NIEUWE DUURZAME TECHNOLOGIE.

DE T300 SCHROBZUIGMACHINE BIEDT DE JUISTE OPLOSSING
VOOR UW SPECIFIEKE TOEPASSING MET EEN VEELZIJDIGHEID DIE
ONGEËVENAARD IS IN DE SECTOR.

€

LAGERE REINIGINGSKOSTEN
Verbeterde en duurzame componenten verlengen de levensduur van de machine en verlagen de
beheerskosten.
VERBETERDE GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Innovatieve functies helpen de gezondheid en veiligheid van uw operator, mensen in uw gebouw
en het milieu te beschermen.
VERBETERD IMAGO VAN DE BEDRIJFSOMGEVING
Doeltreffende schrobfuncties zorgen ervoor dat uw vloeren er voortdurend schoon uitzien.
VERMINDERDE IMPACT OP HET MILIEU
Door ec-H20 NanoClean™ te gebruiken vermindert het verbruik van dagelijkse
vloerreinigingsmiddelen zodat u uw doelstellingen omtrent duurzaamheid kunt behalen.

T300
IN DE

De gemakkelijk toegankelijke
Hygenic® tanks helpen de vorming
van schimmels, bacteriën en andere
verontreinigingen die kunnen ontstaan
in gesloten tanks te verminderen.

Dankzij de ingebouwde
lader met ventilator en
geïntegreerde ontluchting
kunnen de batterijen veilig
worden geladen met gesloten
deksel.

Dankzij de zuigmotor reinigt de
machine met een geluidsniveau
van slechts 65 dBA en zorgt voor
een verbeterde wateropzuiging.

De handige vulpoort zorgt
ervoor dat het apparaat
eenvoudiger en sneller
kan worden gevuld en
vermindert de kans op
morsen.

Het dweilrubbersysteem
kan met de voet bediend
worden waardoor
het gemakkelijker en
ergonomischer is voor de
operator.
Het dweilrubber zorgt voor een
uitstekende wateropzuiging, zodat
er minder risico op uitglijden en
vallen bestaat.

BELANGRIJKSTE OPTIES

Met de Insta-Click™ magnetische kop kunnen
pads en borstels op een ergonomische manier
worden aangebracht, zodat de installatie
sneller kan gebeuren.

Dankzij ec-H2O NanoClean™ en
de optionele met optionele Severe
Environment™ schakelaar kunnen
secundaire reinigingsbeurten en het
risico op uitglijden en vallen worden
vermeden.

Met de Insta-Click™, een
magnetische kop, kunt u de pads
op een ergonomische manier
aanbrengen, wat het toestel sneller
gebruiksklaar maakt.

De stille modus - Quiet-Mode™ - verlaagt het geluidsniveau waardoor u
overdag kan reinigen zonder anderen
te storen in hun werkzaamheden.
Perfect voor gebruik in de gezondheidszorg, het onderwijs en kantoren.

ONTWIKKELD VOOR PRODUCTIVITEIT EN VEELZIJDIGHEID

INNOVATIEVE TECHNOLOGIE DIE DE VERSCHILLENDE
REINIGINGSBEHOEFTEN IN UW BEDRIJFSOMGEVING ONDERS TEUNT
De T300 schrobzuigmachines beschikken over meerdere koppen die beantwoorden aan uw
reinigingsbehoeften en een optimale reiniging mogelijk maken.

Eén schijf:
430 mm &
500 mm

Orbitaal:
500 mm

EXCLUSIEVE
EC-H2O NANOCLEAN™
TECHNOLOGIE

Dubbele schijf:
600 mm

Dubbel cilindrisch:
500 mm

Het water wordt elektrisch geconverteerd
door een ingebouwde e-cel die
miljoenen microscopisch kleine belletjes
genereert. Deze nanobelletjes verhogen
de doeltreffende werking van de
reinigingsoplossing.
De nieuwe generatie apparatuur reinigt
beter en meer vloeren en kan worden
ingezet in meer toepassingen, dankzij de
nanobellen die een belangrijk onderdeel
zijn van het reinigingsmechanisme.

SCHOON
KRAANWATER IN
O P LO S M I D D E LTA N K

E-CEL ec-H2O
NANOCLEAN
PRODUCEERT
STERKE ELEKTRISCHE
LA D I N G

ER WORDEN
MILJOENEN
NANOBELLETJES
GEGENEREERD

INTERACTIE VAN
DE NANOBELLETJES
MET HET VUIL

AFVOER
VUIL WATER

DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE T30 0 SCHROBZUIGMACHINE ZIJN GEBASEERD OP INZET, SAMENWERKING,
SERVICE EN ONDERSTEUNING DOOR EEN TEAM VAN
EXPERTS DAT ONZE KLANTEN OMRINGT

 Geïntegreerde instructies zorgen ervoor dat de machine op een veilige manier
wordt gebruikt en staan garant voor betere resultaten, vereenvoudigde opleiding
en lagere reinigingskosten.
 Dankzij de Insta-Click™ schrobkop (patent aangevraagd) kunnen de TennantTrue®
pads en borstels ergonomisch worden gemonteerd, wat resulteert in een veilige
en snelle installatie.
 Dankzij de zuigmotor reinigt de machine met een geluidsniveau van slechts
65 dBA en zorgt hiermee voor een prettiger schoonmaakomgeving.
 Met de orbital kop kan de vloer zonder belemmeringen worden gestript en
worden groeven grondig gereinigd.
 Dankzij het ontwerp van de dweilrubbers wordt al het vuil van de vloer
opgenomen met een minimaal risico op uitglijden en vallen. Daarnaast kunnen de
TennantTrue® dweilrubberbladen sneller en gemakkelijker worden vervangen.
 De handige vulpoort zorgt ervoor dat het apparaat eenvoudiger en sneller kan
worden gevuld en vermindert de kans op morsen. De geïntegreerde slangklem
houdt de afvoerslang op zijn plaats zodat de bediener andere taken kan uitvoeren
tijdens het vullen.
 Door de geïntegreerde ontluchting met de ingebouwde ventilator kunnen de
batterijen veilig worden opgeladen met gesloten deksel.
 De optimale neerwaartse druk en de rotatiesnelheid verbeteren de reinigende
werking.
 In de accessoirebak kunt u de nodige reinigingsproducten bewaren zodat u
minder vaak naar de voorraadkast moet lopen.
 De gele aanraakpunten voorkomen storingen en vereenvoudigen het preventief
onderhoud en opleidingen.
 Met de Zone SettingsTM zone-instellingen kunnen supervisors op een eenvoudige
manier specifieke reinigingsparameters instellen voor verschillende toepassingen.
De opgeslagen reinigingsprogramma's geven de operators de flexibiliteit om snel
van de ene instelling naar een andere over te schakelen.

T3 0 0 ACH T E RLOOP-S C HR OB ZUIG MAC HI N E
		
EÉN SCHIJF			
430 MM		
430 MM
PAD ASSIST		 ZELFAANDRIJVEND

EÉN SCHIJF		

DUBBELE SCHIJF

ORBITAAL

600 MM
ZELFAANDRIJVEND

500 MM
ZELFAANDRIJVEND

2230 m2

1858 m2

1697 m2
1756 m2

1388 m2
1437 m2

24 VDC, 0.75 kW 		
230 rpm 		
23,41 kg 		
23, 35, 41 kg 		

24 VDC, 0.75 kW
285 rpm
26,44 kg
26, 37, 44 kg

0.45 kW
2,200 rpm
29,50 kg
29, 42, 49 kg

42 L		
53 L		
24 VDC, 0,45 kW		
1067 mm		
711 mm		

42 L
53 L
24 VDC, 0,45 kW
1067 mm
711 mm

42 L
53 L
24 VDC, 0,45 kW
1067 mm
711 mm

Standaard
Optioneel
Optioneel

Standaard
Optioneel
Optioneel

1,5 L

1,5 L

24 volt
2 vereist

24 volt
2 vereist

2,2

3,1

1314 mm
660 mm
1095 mm
113 kg
186 kg
66,5 dBA
59,1 dBA

1245 mm
521 mm
1095 mm
116 kg
188 kg
66,4 dBA
57,6 dBA

500 MM		
500 MM
PAD ASSIST		ZELFAANDRIJVEND

Productiviteit (per uur)
1858 m2		
Theoretisch max. 		
1579 m2			
Geschatte dekking vloeroppervlak*
Conventioneel
868 m2
1157 m2
1041 m2		
1388 m2
ec-H2O NanoClean™
898 m2		
1198 m2
1078 m2		
1437 m2

BORSTEL AANDRIJVING
Borstelmotor		 24 VDC, 0.75 kW 			
Borstel/pad RPM 		
230 rpm 			
Dubbele neerwaartse druk 		
21,39 kg 			
Machinegestuurde druk		 21, 32, 39 kg 			

OPLOSSING/WATERZUIGSYSTEEM
Inhoud oplosmiddeltank		
42 L			
Inhoud vuilwatertank		
53 L			
Zuigmotor		 24 VDC, 0,45 kW			
Vacuüm waterlift		
1067 mm			
Vacuüm waterlift met Quiet-Mode™		
711 mm			

REINIGINGSTECHNOLOGIE
Conventioneel		Standaard			 Standaard		
ec-H2O NanoClean™ technologie		
Optioneel			
Optioneel		
Severe Environment™		
Optioneel			
Optioneel		
(met ec-H2O NanoClean™)
Severe Environment™		
1,5 L			
1,5 L		
inhoud reinigingsmiddeltank
(optioneel, enkel met ec-H2O NanoClean™)

BATTERIJSYSTEEM
Systeemspanning		
24 volt			
24 volt		
Batterijtypen (nat, 120 AH met 		
2 vereist			
2 vereist		
batterijvulsysteem, verzegelde
gel 76 AH, verzegelde gel 105 AH)
Max. batterijduur (uren)
3,0		
2,8
2,5		
2,4
Interne lader		

MACHINESPECIFICATIES
Lengte 		
1302 mm			
1372 mm		
Breedte 		
500 mm			
559 mm		
Hoogte		
1095 mm			
1095 mm		
Gewicht (zonder batterijen)
98 kg		
104 kg
104 kg		
109 kg
Gewicht (met batterijen)
166 kg		
177 kg
171 kg		
181 kg
Geluidsniveau (gehoor bediener)**		
64,9 dBA			
64,9 dBA		
Stille modus (gehoor bediener)		
57,8 dBA			
57,8 dBA		

GARANTIE
Vraag uw lokale vertegenwoordiger naar informatie over de garantie.
* De geschatte dekkingsgraad is gebaseerd op de praktische snelheid en op de normen voor vul- en ledigingstijden vermeld in het 2004 ISSA Cleaning Times handboek.
** Geluidsniveaus volgens ISO 11201, zoals aanbevolen door de Amerikaanse Association of Cleaning Equipment manufacturers & OSHA.
Specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen.

ZIEN IS GELOVEN
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