
Gyalogkíséretű súrológép

• Takarítás után azonnal száraz és biztonsá- 
 gos felület, környezetbarát ec-H2OTM vagy  
 FaSTTM technológiával

• Alacsony zajszint (67 dBA)

• Könnyen tisztítható, higiénikus tiszta- és   
 piszkosvíz-tartály

T3

Foam Scrubbing Technology

TM

Foam Scrubbing Technology
Patents Pending

The Safe Scrubbing Alternative®



Magas teljesítményű gép, mely 
igazodik a magasabb igényekhez.
A T3 magas szintet képvisel a biztonság és a tisztaság terén. 
Díjnyertes FaST-technológiával szerelhető fel, a konkurens 
modelleknél alacsonyabb zajszinttel rendelkezik.

TEREMTSEN TISZTA, BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES 
KÖRNYEZETET

Tegye egészségesebbé létesítményét
A higiénikus tartályok könnyedén hozzáférhetők és tisztíthatók, ezál-
tal megakadályozható a zárt tartályokban tenyésző penészgombák, 
baktériumok elszaporodása. 

Csendes takarítás a zajra érzékeny területeken
A mindössze 67 decibeles zajszinttel csendesebb, mint a hasonló 
kategóriájú konkurens gépek. E zajszint az átlagos beszéd zajszintjé-
nek felel meg.  

Nem hagy maga után vegyszermaradékot
A T3 parabolikus szívófeje, melyben a szívóerő egyenletesen oszlik el, 
minden tisztítószer maradványt felszív a padlóról, akár 180 fokos for-
dulás esetén is. 

BIZTONSÁGOSRA TERVEZVE

Csökkentse a megcsúszásból 
és elesésből bekövetkező ba-
lesetek veszélyét ill. az ezekből 
adódó biztosítási költségeket. A 
FaST-rendszernek köszönhetően a 
padlófelületek tiszták, szárazak és 
takarítás után közvetlenül biztonság-
gal járhatóak lesznek.

Tegye kényelmesebbé a hasz-
nálatot és növelje a termelékeny-
séget. Az ergonómikus kialakítás 
komfortosabbá teszi a takarítást a 
kezelőszemélyzet számára.

Növelje a súrolás hatékonyságát 
és minőségét – az egyértelmű, 
átlátható kezelőegység mellett a 
kezelő a takarítási feladatra tud kon-
centrálni. 



Tegye magasra a mércét a biztonság és tisztaság terén a T3-mal

FaST

•	 Szerelje fel T3 gépét FaST-rendszerrel (önadagoló-habosító rendszer)
 –  Az első és egyetlen súrolási rendszer, mely rendelkezik az NFSI   
  (National Floor Safety Institute) minősítésével.
  
A T3 és a FaST-rendszer:

•	 A FaST-rendszer megszűnteti a csúszós vegyszermaradékot, így a   
 padlófelület száraz és azonnal járható lesz.
•  Biztonságosabb a használat – nem szükséges vegyszereket használni.
•  Csak a szükséges vegyszermennyiséget használja. A rendszer   
 folyamatosan méri a szer és a víz mennyiségét, igy kevesebb vész kár-  
 ba, ráadásul veszszermaradék sem marad.
•  A T3 FaST-rendszerrel csak 1 kanál vizet használ fel 1 m2 feltakarításá-  
 hoz, ezért ritkábban kell a gépet feltölteni/leengedni – mindez 
 termelékenyebbé teszi a takarítást.
•  Használja a FaST 365-öt napi takarításhoz, és a 965-öt 
 nagytakarításhoz

ec-H2O

•	 Rendelje meg  T3 gépét ec-H2O-rendszerrel 
–  Az ec-H2O egy környezetbarát technológia; a víz egy erős 
 tisztítószerként hat, egyéb vegyszerek hozzáadása nélkül.
–  Az ec-H2O kiküszöböli a tisztítószerek gyártásával, 
 csomagolásával, szállításával, használatával és kezelésével 
 járó káros környezeti hatásokat.

A T3 és az ec-H2O:

•	 Az ec-H2O esetén a kiindulási anyag és a végtermék 
 egyaránt a víz.
•  Az ec-H2O akár 70%-kal kevesebb vizet használ fel, 
 mint egy hagyományos elven működő gép.
•  Környezetbarát alternatíva a hagyományos takarítási 
 módszerekhez képest.

Szükségtelen többször végigmenni ugyanazon területen, 
vagy kézzel utólag felmosni, mivel a felülethez automati-
kusan igazodó szoknya felfogja a felfröccsenő víz 100%-át. 

Egy tartályfeltöltéssel akár 80 percig is takaríthat, amennyi-
ben gépét az öko-cimkével rendelkező FaST vagy ec-H2O 
rendszerrel rendeli. Ez akár 90%-kal hosszabb idő, mint a 
hasonló kategóriájú, más típusú gépek esetén.

Az új kezelőszemélyzet könnyen betanítható az átlátható és 
egyszerű kezelőpanel használatára.

Idő- és helymegtakarítás a beépített töltővel. 

A kezelőszemély nem érintkezik a mérgező szennyvízzel. 
A csövek eltömődését megakadályozza a tartályba épített 
szűrőtál.



EREDETI TENNANT ALKATRÉ-
SZEK, TARTOZÉKOK & SZERVIZ

Eredeti Tennant alkatrészek és tartozékok előnye 
Működtesse gépét megbízhatóan – válasszon hozzá 
eredeti Tennant alkatrészeket. Kizárólag a gyári Tennant 
alkatrészeket tervezték a gépekkel összhangban. 
A sok évig tartó, problémamentes üzemelés érdekében 
csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat fogadjon el. 
 
FaST (önadagoló-habósító rendszer) :
A termelékenység és biztonság növelésének kulcsa.
Az innovatív, habbal dolgozó FaST-rendszer használa-
tával a termelékenység akár 30%-kal növelhető, a 
kezelőszemélyzetnek nem szükséges vegyszerek keveré-
sével foglalkoznia. A Tennant FaST 365 és 965 vegysze-
reket kitűntették az EU öko-cimkéjével, így elismerve a 
Tennant azon erőfeszítéseit, hogy a környezetre ártalmatlan 
termékeket és szolgáltatásokat kínáljon az ügyfeleinek.

 

Közvetlen szervizhálózat
A Tennant Európában egy, a gyár által kiképzett, helyi 
központú szervízhálózatot tart fenn, több mint 220, 
elkötelezett szerviztechnikussal – így járul hozzá takarítási 
programjának megfelelő működéséhez. 
Óvja beruházásait Tennant szervizszerződéssel.  
 
Válasszon a Tennant pénzügyi megoldásaiból gyors és 
egyszerű finanszírozási formát.  
 
A témával kapcsolatos bővebb információért forduljon 
bizalommal Tennant értékesítőjéhez. 

 

Garancia 24 hónap (vagy legfeljebb 2000 üzemóra) az alkatrészekre és 12 hónap (vagy legfel 
  jebb 1000 üzemóra) a munkadíjra, amelyik előbb bekövetkezik. A garancia nem vo  
  natkozik a kopóalkatrészekre.

TECHNIKAI JELLEMZŐK T3
   43cm  50cm

Méretek   

Munkaszélesség (súrolási szélesség)  cm  43  50

Szívófej szélessége  cm  76  76

Méretek (hxszxm)  cm  123x49x109 117x52x109

Súly (nettó)  kg  100  100

Súroló rendszer

Felület teljesítmény - elméleti (max)  m2/h  1,720  2,500

Felület teljesítmény - gyakorlati (max)  m2/h  950  1,125

Kefe/pad száma  db  1  2

Kefe/pad átmérője  cm  43  25

Kefe által meghajtott  igen/nem  igen  nem

Önjáró  igen/nem  nem  igen 

Kefenyomás  g/cm2  17  26

Kefenyomás  kg  26  19

Vízvisszaszívó rendszer

Légszállítás  l/s  31  31

Szívóerő   kPa  10  10

Tisztavíz-tartály kapacitása  L  40  40

Szennyesvíz-tartály kapacitása  L  40  40

Meghajtás

Erőforrás   akkumulátor 24V akkumulátor 24V

Összteljesítmény  W  768  675

Érintésvédelmi osztály I/II/III  III  III

Zajszint (DIN45635)  dB(A)  67  67

Beépített akkumulátortöltő   standard  standard

Működés

ec-H2O  igen/nem  igen  igen

FaST  igen/nem  igen  igen

Hengerkefés/Tányérkefés   tányér  tányér

Menettulajdonságok

Sebesség üresen  km/h  -  4.5

Munkasebesség  km/h  2.5  2.5

Emelkedőképesség  %  -  8

Fordulókör  cm  130  130
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Az euro-virág egy európai öko-
címke logója – környezetbarát 
termékeket és szolgáltatásokat jelöl.

Az ec-H2O és a FaST 
rendelkezik az NFSI 
minősítésével. www.nfsi.org

TAPASZTALJA MEG SZEMÉLYESEN IS!
Bemutató időpontot vagy további felvilágosítást kérjen 
értékesítő munkatársainktól.

TENNANT CEE GmbH
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
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2018 Antwerp
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