TAKARÍTÓGÉP

EGY TISZTÁBB, BIZTONSÁGOSABB ÉS EGÉSZSÉGESEBB VILÁGÉRT.

T500e
GYALOGKÍSÉRETŰ
SÚROLÓGÉP

 Csökkentse a takarítás költségeit, növelje a teljesítményt, és tegye

egyszerűbbé a takarító személyzet betanítását a T500e innovatív technológiáival

NÖVELJE TAKARÍTÓESZKÖZEINEK ÉS BEFEKTETÉSÉNEK
HATÉKONYSÁGÁT, OPTIMALIZÁLJA AZ ÜZEMELTETÉST
ÚJ, INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁKKAL

 Csökkentse költségeit, növelje teljesítményét, tegye egyszerűbbé a betanítást
a T500e innovatív opciós technológiáival, mint az ec-H2O NanoCleanTM rendszer,
az IRIS® Flotta Manager, vagy a Smart-Fill™ automata akku vízfeltöltő rendszer.
 Távolítsa el hatékonyan a bevonatot drága alaptisztítók nélkül, és javítson
a tisztítási teljesítményen az opcionális rezgőlapos fejjel, mely optimális
kefenyomással és magas rezgésszámon dolgozik.
 Kerülje el a megcsúszásos baleseteket - a felszívófej kialakítása kiváló vízfelszívást tesz lehetővé, és megakadályozza a víz visszacsöpögését súrolás után.
 Minimális a szennyes vízzel történő érintkezés esélye, és nem szükséges súrolás után újra felmosni a kifröccsent vizet, hiszen az opcionális, csappal szabályozható szennyvíz leeresztés tiszta használatot tesz lehetővé.
Biztonságos akkumulátor töltés csukott fedél mellett, beépített akkutöltő
integrált szellőztetéssel.
 Optimalizálja savas akkumulátorai élettartamát az opcionális Smart-FillTM
akkumulátor vízfeltöltő rendszerrel.
 Előzze meg a meghibásodásokat és tegye egyszerűbbé a karbantartást és a személyzet betanítását - a sárgával jelölt karbantartási pontok segítenek ebben.

I NNOVATÍV, E X K LU ZÍV TE C H NO L Ó G I ÁK

SMART-FILL™

NanoClean

AUTOMATIC BATTERY WATERING

A Smart-Fill™ automata
akkumulátor vízfeltöltő rendszer
biztonságosabbá teszi a működtetést, mert nem kell foglalkozni a
savas akkuk ellenőrzésével, felnyitásával és feltöltésével.

Növelje a hatékonyságot,
csökkentse takarítási kiadásait,
és hozzon pontos információkkal
alátámasztott döntéseket az
intelligens IRIS® Flotta Manager
segítségével.

ec-H2O NanoCleanTM technológia
elektromosan aktiválja a vizet, így egy
innovatív tisztító oldatot kapunk, mely
hatékonyan tisztít, pénzt takarít meg,
növeli a biztonságot, és kíméli a
*
környezetet.

* ec-H2O NanoClean™ technológia nem alkalmazható minden felületen, pl. nagy mennyiségű zsíros vagy olajos szennyeződés esetén. A padlófelület típusától függően szükség lehet
hagyományos vegyszerre.

KÖZÉPPONTBAN A

T500e
Átlátható, könnyű
kezelés - az irányváltó
kapcsoló és a sebesség
kapcsoló jól elérhető
helyen vannak.
Opcionális ec-H2O
NanoClean® technológia minimalizálja a vízfogyasztást.

A szívósín lábbal működtethető, egyszerűen felemelhető és leereszthető.

Töltse fel gépét egyszerűen a
gép elején található, jól hozzáférhető töltő nyíláson keresztül.

A kefék és padek cseréje gyors
és egyszerű az opcionális
Insta-Fit™ rendszerrel.

A rezgőlapos súrolófej ideális padlók
és szegélyek napi takarítására.

A szívósín kialakítása
megakadályozza, hogy
takarítás után visszacsepegjen a víz a
csőből a padlóra.
Opcionális
Smart-Fill™
technológia
segítségével
kiküszöbölhető, hogy a gép akkumulátorait kiszárítsák; a
kezelőpanelen jelez, ha alacsony a desztillált víz tartály szintje.

TENNANTTRUE® ALKATRÉSZEK ÉS SZERVÍZ

 Csökkentse a munkabérköltségeket

és növelje a biztonságot TennantTrue
alkatrészek és szervíz igénybevételével.

 Használja ki a több mint 220, gyártó

által képzett szervíztechnikus tudását és
tapasztalatát, akik eredetiTennantTrue
alkatrészek felhasználásával biztosítják
az optimális takarítási teljesítményt.

 Válassza ki a számos TennantTrue

szervízelési terv közül azt, amely
legjobban illeszkedik az Ön által
a takarítási eszközzel szemben
támasztott igényeihez.

T50 0 e G Y AL O G KÍ S É R E T Ű S Ú R OL ÓGÉP
700 MM
		

700 MM
REZGŐLAP
2,601 m2/óra
1,882 m2/óra
2,000 m2/óra

KEFE EGYSÉG JELLEMZŐI
		

2x 24 VDC,
0.75 hp / 0.55 kW
220 rpm
29.5 kg
Magas:
54.5 kg

2x 24 VDC,
0.75 hp / 0.55 kW
220 rpm
32 kg
54.5 kg

2x 24 VDC,
0.75 hp / 0.55 kW
220 rpm
34 kg
54.5 kg

2x 24 VDC,
0.63 hp / 0.47 kW
1500 rpm
38.5 kg
54.5 kg

24 VDC,
0.75 hp / 0.55 kW
2200 rpm
50 kg
77 kg

85 L
102 L
24 VDC,
0.46 hp / 0.34 kW
864 mm

85 L
102 L
24 VDC,
0.46 hp / 0.34 kW
864 mm

85 L
102 L
24 VDC,
0.46 hp / 0.34 kW
864 mm

85 L
102 L
24 VDC,
0.46 hp / 0.34 kW
864 mm

TISZTAVÍZ/SZENNYESVÍZ RENDSZER
		

Vízfelszívás

85 L
102 L
24 VDC,
0.46 hp / 0.34 kW
864 mm

TISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIA
Hagyományos
ec-H2O NanoCleanTM

Standard
Opcionális

Standard
Opcionális

Standard
Opcionális

Standard
Opcionális

Standard
Opcionális

AKKUMULÁTOR
Feszültség
Akkumulátor típusok - 4 szükséges

24 volt

24 volt

24 volt

24 volt

Opcionális
Opcionális

		
AGM (teljesen zárt rendszerű) 180AH
Akku üzemidő egy töltéssel, savas 210AH (max)**
Smart-FillTM Automata vízfeltöltő rendszer

24 volt

4,3

4,3

4,0

3,4

3,8

2.5 L

2.5 L

2.5 L

2.5 L

2.5 L

MENETJELLEMZŐK
Alacsony kefenyomás:
4,0 kmh
Magas kefenyomás:
3,7 kmh
5,5 kmh

		

Sebesség üresen

GÉP SPECIFIKÁCIÓK
1,486 mm
700 mm
1,100 mm
973 mm
1,499 mm
145 kg
277 kg
363 kg
67.4 dBA

1,501 mm
750 mm
1,100 mm
1,049 mm
1,514 mm
150 kg
281 kg
367 kg
67.4 dBA

1,552 mm
850 mm
1,100 mm
1,234 mm
1,565 mm
161 kg
293 kg
379 kg
67.4 dBA

1,501 mm
780 mm
1,100 mm
1,234 mm
1,514 mm
168 kg
299 kg
386 kg
68.3 dBA

1,486 mm
710 mm
1,100 mm
1,049 mm
1,499 mm
168 kg
299 kg
386 kg
66.9 dBA

GARANCIA
1 + 1 év, a garancia 1 évig teljes körű, azaz tartalmazza a kiszállást és munkadíjat, 2. évben csak a meghibásodott alkatrészekre.
* A felületteljesítményi adatok a gyakorlati sebesség és standard leeresztési/feltöltési idők alapján (2004 ISSA Cleaning Times kézikönyv szerint).
** Adatok a folyamatos súrolás üzemidők alapján, 210AH akkumulátorok, alacsony kefenyomás mellett, ec-H20 NanocleanTM kikapcsolva.
*** Zajszint az ISO 11201 és az American Association of Cleaning Equipment manufacturers & OSHA szerint.
A változtatás jogát fenntartjuk.

TAPASZTALJA MEG SZEMÉLYESEN!
További információért vagy gépbemutató
igénylésért keressen bennünket:

ec-H2O NanoCleanTM technológia az
NFSI (National Floor Safety Institute)
által hitelesítve.
ec-H2O NanoCleanTM technológia az
NSF International által regisztrálva.
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