
T16 Akkumulátoros ráülős
súrológép

• Csökkentse üzemeltetési költésgeit a 
Tennant minőségi konstrukcióival és 
innovatív technológiáival 

• Takarítson bárhol, bármikor a rendkívül halk 
T16-al, melynek zajszintje csak 68 dBA

•  Élvezze a megnövelt hatékonyságot és 
biztonságot a páratlanul felhasználóbarát 
tervezés és a “touch-and-go” kezelésnek 
köszönthetően

T16 AKKUMULÁTOROS RÁÜLŐS SÚROLÓGÉP
JELLEMZŐK  

Súroló rendszer
Munkaszélesség 910 mm
 Súroló oldalkefével  1145 mm
 Seprő oldalkefével (csak hengerkefés) 1170 mm
 Dupla seprő oldalkefével (csak előseprés)  1170 mm
 Súroló tányér
 Fordulatszám 300 fordulat/perc
 Kefenyomás 114 kg-ig változtatható
 Kefe átmérő (2) 460 mm
 Kefe motor (2) 0.75 kW
Hengerkefe
   Fordulatszám 500 fordulat/perc
   Kefenyomás 91 kg-ig változtatható
   Kefe átmérő (2) 205 mm
   Kefe motor (2) 0.75 kW 

Tartályok
 Tisztavíztartály 190 L
 Tisztavíztartály ES® rendszerrel 280 L
 Szennyes víztartály 227 L
 Páramentesítő kamra 38 L
Szívómotor 0.6 kW
 Fordulatszám 14000 fordulat/perc
 Vízszívó magasság 1650 mm

Meghajtó rendszer
Maximális sebesség előremenetben 9.6 km/h
Maximális sebesség hátramenetben 4 km/h
meghajtó motor 1.2 kW
Emelkedési képesség
   Közlekedés bruttó tömeggel 14.1%
   Súrolás közben 7%

A gép méretei
Hossz 1880 mm
Szélesség 1040 mm
 Hátsó vízszívósín szélesség 1070 mm
Magasság 1475 mm
 Védőkerettel 14000 rpm
Tömeg 500 kg
 Standard 235 AH akkumulátorral 860 kg
Minimum fordulókör 2110 mm

Zajszint
Kezelőszámára
Tányérkefe Mode #1 68 dBA
Hengerkefe Mode #1 71 dBA

24 hónap garancia (vagy maximum 2000 üzemóra) alkatrészekre és 12 hónap vagy maximum 
1000 üzemóra) a javításokra (amelyik előbb teljesül), kopóalkatrészek kivételével.

Előzetes tájékoztatás nélküli változtatás jogát fenntartjuk!

 A TENNAT VÁLLALAT
GONDOSKODÁS A KÖRNYEZETRŐL

HIGYJEN A SZEMÉNEK
Lássa saját szemével ahogyan a T16 tiszta és 
biztonságos felületet hagy maga után még a 
legszélsőségesebb területen is.
További információ:

A Tennant ec-H2O technológiája elektromosan alakítja 

át a közönséges csapvizet egy nagyon hatékony napi 

tisztítószerré bármiféle vegyszer használata nélkül. 

Ebből kifolyólag az ec-H2O nem káros a környezetre, 

sem arra, aki ezt a technológiát használja. Az ec-H2O 

technológiával felszerelt T16 ára teljesen megtérül a 

vegyszer megtakarításnak valamint a hosszú élettartamnak 

köszönhetően.

ec-H2O:

• Legalább olyan hatékony vagy hatékonyabb, mint a  

 hagyományos napi vegyszerek.

• Pénzt takarít meg, és növeli a hatékonyságot.

• Növeli a biztonságot és egészségesebb környezetet nyújt

• Csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatások mértéket.

Maximalizált takarítási idő

A T16 teljesen új konstrukciójával a legújabb takarítási 

technológiát kínálja Önnek. A súroló oldalkefe 1145 mm 

munkaszélességet biztosít,  a 190 L-es tartályt pedig a 

maximális teljesítmény érdekében tervezték. Az ec-H2O 

és FaST technológiák alkalmazásával a takarítási idő egy 

tartálynyi vízmennyiséggel a háromszorosára növelhető.

A parabolikus vízszívósín rendszer kiváló vízfelszívást és 

száraz felületet biztosít.

Megbízható, Kipróbált és garantált minőség - 
“TennantTrue”

TennantTrue a fejlődésért
és az Ön befektetésének megtérüléséért.

TennantTrue Szerviz Program
• Maximalizálja a biztonságot, hatékonyságot
 és működési időt
•  Kontrolálja és megvédi az Ön befektetését és
 csökkenti az üzemeltetéssel járó költségeket
•  Európa szerte több mint 250 általunk képzett  
 szerviz technikus

TennantTrue alkatrészek & utánpótlás
• Üzemeltesse a gépet megbízhatóan
• Több éves problémamentes üzemeltetés

TennantTrue takarítási megoldások
•  Hatékony és gazdaságos tisztítási
 eredmények minden alkalommal
•  Válassza azokat az előnyöket,
 melyek cégének legjobban megfelelnek

GAZDASÁGOS MEGOLDÁS 

Foam Scrubbing Technology

Extended ScrubbingThe Safe Scrubbing Alternative®Electrically Converted Water

 www.tennantco.com000000-02/11
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az ec-H2O és FaST technológiák az NFSI 
(National Floor Safety Institute) által 
minősített termékek. NFSI minősítés 
biztosítja, hogy ezek a termékek megfelelnek 
egy két szintű csúszásmentességet vizsgáló 
tesztelési folyamatnak.

az ec-H2O és FaST technológiák az NFSI 
(National Floor Safety Institute) által 
minősített termékek. Ez a nemzetközi és 
független, non-profi t szervezet biztosítja, 
hogy ezen termékek a rajtuk szereplő jelzés 
alapján megfelelnek az ide vonatkozó 
élelmiszer-biztonsági előírásoknak is.

A Tennant FaST 365 és FaST 965 vegyszerek 
elnyerték a European Eco díjat. Ez 
bizonyítja, hogy a Tennant FaST vegyszerek 
kisebb terhelést gyakorolnak a környezetre, 
mint a hagyományos vegyszerek. 

ec-H2O™ megnyerte a European Business 
Award 2009 az Év Üzleti Innovációja Díjat, 
ami az egyik legtekintélyesebb elismerése 
a technológiánknak A European Business 
Awards (www.businessawardseurope.com) 
egy független díjkiosztó szervezet, amelyet 
azért jött létre, hogy felismerje és támogassa 
az ilyen és hasonló kitűnő gyakorlati 
újításokat az európai üzleti közösségben.
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Csökkentse az üzemeltetés teljes 
költségét, a sokoldalú innovatív 
technológiák használatával és tartsa 
karban gépét egyszerűen – a T16 ezen 
jellemzők mindegyikével rendelkezik

Olcsóbb működtetés és karbantartás
A T16-ot - a Tennant egyedülálló súrolótechnológiájával - úgy tervezték, 
hogy üzemeltetési és karbantartási költségei alacsonyabbak legyenek, 
mint a hagyományos súrolási módszerek esetében, így csökkennek a 
kopóalkatrészek cseréjével és karbantartással járó költségek.

A legmagasabb minőségű anyagok és alkatrészek kerülnek minden T16-
ba beépítésre, hogy hosszútávon megbízható működést és megnövelt 
élettartamot biztosítsanak 

Rendkívül halk működés
A leghalkabb gép a ráülős ipari súrológépeink közül, ezért a T16-al feltűnés 
nélkül takaríthat a nap bármely szakaszában az épület bármely részében.
A csak 68 dBA-en működő T16 nem fogja zavarni az ügyfeleket, 
dolgozókat, diákokat, pácienseket vagy látogatókat a zajra kényes 
területeken sem. 

Megnövelt biztonság, kényelem és nyugalom az üzemeltető számára
A T16 páratlan tervezése fantasztikus és felhasználóbarát élményt biztosít. 
A “touch-and-go” kezelőmodul kormányon könnyű kezelhetőséget nyújt és 
biztosítja, hogy a kezelő mind két kezét a kormányon tartsa még akkor is, 
amikor súrolási funkciót vált.  A kivételes látvány és rendkívüli felhasználói 
kényelem megnövelt kontrollt és biztonságot nyújt.

Forradalmi újítások
Hatékonyság és csökkentett költségek

Garantált gyári 
kiegészítők a jobb 
teljesítmény érdekében

A B C D E F
A „fl ex shaft”

kormányrendszer
megkönnyíti a kezelő

munkáját, kényelmes és
fáradtságmentes 

kormányzást
biztosít.

Továbbfejlesztett 
előseprési technológia a 
darabos szennyeződést 

a takarítási folyamat 
során az opcionális 

száraz-seprő egységgel 
egy belső porzsákba 
juttatja, ami ezután 
könnyen üríthető.

A hagyományos 
DC motoroknál 
gazdaságosabb 

szénkefe nélküli AC 
meghajtómotor, és a 

megnövelt élettartamú 
alkatrészek illetve 

az alacsonyabb 
karbantartási költségek 

a hatékonyabb 
működést szolgálják.

Csökkentse üzemeltetési 
költségeit az ipari 

területekre tervezett 
robosztus felépítéssel, 

amelynek tervezése 
során a falak valamint 

törékeny tárgyak 
védelme is fontos 

szempont volt.

Növelje a takarítás 
hatékonyságát a T16-ra 

mindig a felülethez 
legjobban illő kefék 

választásával.

Csökkentse a 
csúszásveszélyt 
és karbantartási 

költségeket a 
parabolikus vízszívósín 

rendszerrel, amely 
kiváló vízszívást biztosít, 

és szerszám nélkül is 
könnyen cserélhető.

Takarítson 
hatékonyabban 
közvetlenül a fal 
mellett is a mosó 
oldalkefével, 
amely megnöveli a 
munkaszélességet a 
nagyobb takarítási 
teljesítmény érdekében.

Csökkentse a javítás 
költségeit és védje 
a hátsó felszívósínt 
tolatás közben 
az erre kialakított 
védőkerettel.

Védje a kezelőt a leeső 
tárgyaktól a fej feletti 
védőkeret segítségével 
és védje a T16-ot az 
ütközésektől az első 
lökhárítóval.

Tartsa az üzemterületet  
folyamatosan tisztán és 
rendben a hatékonyság 
egy új szintjének elérése 
érdekében!
A kiegészítő tartály és 

az opcionális 
eszközök segítenek 
az kezelőnek, 
hogy a területet 
rendben és darabos 
szennyeződés 
mentesen tartsa.

Könnyű azonosítás és 
karbantartás
Az egyszerűsített “Touch 
Points”rendszer biztosítja, 
hogy a napi karbantartást 
igénylő részek mindig 

ellenőrizve 
legyenek, és az Ön 
takarítógépe mindig 
megfelelő műszaki 
állapotban legyen.

,,Touch-and-Go” kezelés
A közvetlenül az kezelő előtt 
elhelyezett kontrol panellel 
az “egy gombnyomásos” 
technológia megnöveli 
a biztonságot,  és így 
szükségtelenné válik, hogy 
használat közben a kezeket fel 
kelljen emelni a kormányról a 
súrolási funkció váltásához.

A T16 BELÜLRŐL

Tegye könnyebbé a 
szennyesvíz felszívását 
a nehezen elérhető 
helyeken is a beépített 
teleszkopikus 
felszívócsővel.

Tennant technológiák
(választható takarítási eljárások)

 Electrically converted water

Foam-activated scrubbing technology

Recycled for extended scrubbing

• Megnövelt biztonság – az NFSI legjobb minősítését kapta
• Csökkentett költségek – megkíméli a kiadásoktól a napi 

takarítás során
• Vegyszer típusok – hatékonyan helyettesít könnyű és 

közepes napi tisztító szereket

• Megnövelt biztonság – az NFSI legjobb minősítését kapta
•  Csökkentett költségek – a vegyszerfelhasználás akár 90%-al 

csökkenthető
•  Vegyszer típusok – Két különböző vegyszertípus könnyűtől
 az erős szennyeződésekig

• Megnövelt biztonság – az NFSI legjobb minősítését kapta
• Csökkentett költségek – akár 66%-al csökkentett 

vízfelhasználás 
•  Vegyszer típusok – különböző vegyszerek, főleg 

közepestől erős szerekig
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A B C D E F
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fáradtságmentes 

kormányzást
biztosít.
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darabos szennyeződést 
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száraz-seprő egységgel 
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karbantartási költségek 

a hatékonyabb 
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robosztus felépítéssel, 

amelynek tervezése 
során a falak valamint 
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A T16 BELÜLRŐL
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Tennant technológiák
(választható takarítási eljárások)
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Recycled for extended scrubbing

• Megnövelt biztonság – az NFSI legjobb minősítését kapta
• Csökkentett költségek – megkíméli a kiadásoktól a napi 

takarítás során
• Vegyszer típusok – hatékonyan helyettesít könnyű és 
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• Megnövelt biztonság – az NFSI legjobb minősítését kapta
•  Csökkentett költségek – a vegyszerfelhasználás akár 90%-al 

csökkenthető
•  Vegyszer típusok – Két különböző vegyszertípus könnyűtől
 az erős szennyeződésekig

• Megnövelt biztonság – az NFSI legjobb minősítését kapta
• Csökkentett költségek – akár 66%-al csökkentett 

vízfelhasználás 
•  Vegyszer típusok – különböző vegyszerek, főleg 
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T16 Akkumulátoros ráülős
súrológép

• Csökkentse üzemeltetési költésgeit a 
Tennant minőségi konstrukcióival és 
innovatív technológiáival 

• Takarítson bárhol, bármikor a rendkívül halk 
T16-al, melynek zajszintje csak 68 dBA

•  Élvezze a megnövelt hatékonyságot és 
biztonságot a páratlanul felhasználóbarát 
tervezés és a “touch-and-go” kezelésnek 
köszönthetően

T16 AKKUMULÁTOROS RÁÜLŐS SÚROLÓGÉP
JELLEMZŐK  

Súroló rendszer
Munkaszélesség 910 mm
 Súroló oldalkefével  1145 mm
 Seprő oldalkefével (csak hengerkefés) 1170 mm
 Dupla seprő oldalkefével (csak előseprés)  1170 mm
 Súroló tányér
 Fordulatszám 300 fordulat/perc
 Kefenyomás 114 kg-ig változtatható
 Kefe átmérő (2) 460 mm
 Kefe motor (2) 0.75 kW
Hengerkefe
   Fordulatszám 500 fordulat/perc
   Kefenyomás 91 kg-ig változtatható
   Kefe átmérő (2) 205 mm
   Kefe motor (2) 0.75 kW 

Tartályok
 Tisztavíztartály 190 L
 Tisztavíztartály ES® rendszerrel 280 L
 Szennyes víztartály 227 L
 Páramentesítő kamra 38 L
Szívómotor 0.6 kW
 Fordulatszám 14000 fordulat/perc
 Vízszívó magasság 1650 mm

Meghajtó rendszer
Maximális sebesség előremenetben 9.6 km/h
Maximális sebesség hátramenetben 4 km/h
meghajtó motor 1.2 kW
Emelkedési képesség
   Közlekedés bruttó tömeggel 14.1%
   Súrolás közben 7%

A gép méretei
Hossz 1880 mm
Szélesség 1040 mm
 Hátsó vízszívósín szélesség 1070 mm
Magasság 1475 mm
 Védőkerettel 14000 rpm
Tömeg 500 kg
 Standard 235 AH akkumulátorral 860 kg
Minimum fordulókör 2110 mm

Zajszint
Kezelőszámára
Tányérkefe Mode #1 68 dBA
Hengerkefe Mode #1 71 dBA

24 hónap garancia (vagy maximum 2000 üzemóra) alkatrészekre és 12 hónap vagy maximum 
1000 üzemóra) a javításokra (amelyik előbb teljesül), kopóalkatrészek kivételével.

Előzetes tájékoztatás nélküli változtatás jogát fenntartjuk!

 A TENNAT VÁLLALAT
GONDOSKODÁS A KÖRNYEZETRŐL

HIGYJEN A SZEMÉNEK
Lássa saját szemével ahogyan a T16 tiszta és 
biztonságos felületet hagy maga után még a 
legszélsőségesebb területen is.
További információ:

A Tennant ec-H2O technológiája elektromosan alakítja 

át a közönséges csapvizet egy nagyon hatékony napi 

tisztítószerré bármiféle vegyszer használata nélkül. 

Ebből kifolyólag az ec-H2O nem káros a környezetre, 

sem arra, aki ezt a technológiát használja. Az ec-H2O 

technológiával felszerelt T16 ára teljesen megtérül a 

vegyszer megtakarításnak valamint a hosszú élettartamnak 

köszönhetően.

ec-H2O:

• Legalább olyan hatékony vagy hatékonyabb, mint a  

 hagyományos napi vegyszerek.

• Pénzt takarít meg, és növeli a hatékonyságot.

• Növeli a biztonságot és egészségesebb környezetet nyújt

• Csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatások mértéket.

Maximalizált takarítási idő

A T16 teljesen új konstrukciójával a legújabb takarítási 

technológiát kínálja Önnek. A súroló oldalkefe 1145 mm 

munkaszélességet biztosít,  a 190 L-es tartályt pedig a 

maximális teljesítmény érdekében tervezték. Az ec-H2O 

és FaST technológiák alkalmazásával a takarítási idő egy 

tartálynyi vízmennyiséggel a háromszorosára növelhető.

A parabolikus vízszívósín rendszer kiváló vízfelszívást és 

száraz felületet biztosít.

Megbízható, Kipróbált és garantált minőség - 
“TennantTrue”

TennantTrue a fejlődésért
és az Ön befektetésének megtérüléséért.

TennantTrue Szerviz Program
• Maximalizálja a biztonságot, hatékonyságot
 és működési időt
•  Kontrolálja és megvédi az Ön befektetését és
 csökkenti az üzemeltetéssel járó költségeket
•  Európa szerte több mint 250 általunk képzett  
 szerviz technikus

TennantTrue alkatrészek & utánpótlás
• Üzemeltesse a gépet megbízhatóan
• Több éves problémamentes üzemeltetés

TennantTrue takarítási megoldások
•  Hatékony és gazdaságos tisztítási
 eredmények minden alkalommal
•  Válassza azokat az előnyöket,
 melyek cégének legjobban megfelelnek

GAZDASÁGOS MEGOLDÁS 

Foam Scrubbing Technology

Extended ScrubbingThe Safe Scrubbing Alternative®Electrically Converted Water

 www.tennantco.com000000-02/11

Gazdasá-
gosság 
Természeti 
erőforrások

Vegyszer 
Csökkentés

 Megnövelt 
Biztonság

Javuló
Levegő-
minőség

Zaj
Csökkentés

az ec-H2O és FaST technológiák az NFSI 
(National Floor Safety Institute) által 
minősített termékek. NFSI minősítés 
biztosítja, hogy ezek a termékek megfelelnek 
egy két szintű csúszásmentességet vizsgáló 
tesztelési folyamatnak.

az ec-H2O és FaST technológiák az NFSI 
(National Floor Safety Institute) által 
minősített termékek. Ez a nemzetközi és 
független, non-profi t szervezet biztosítja, 
hogy ezen termékek a rajtuk szereplő jelzés 
alapján megfelelnek az ide vonatkozó 
élelmiszer-biztonsági előírásoknak is.

A Tennant FaST 365 és FaST 965 vegyszerek 
elnyerték a European Eco díjat. Ez 
bizonyítja, hogy a Tennant FaST vegyszerek 
kisebb terhelést gyakorolnak a környezetre, 
mint a hagyományos vegyszerek. 

ec-H2O™ megnyerte a European Business 
Award 2009 az Év Üzleti Innovációja Díjat, 
ami az egyik legtekintélyesebb elismerése 
a technológiánknak A European Business 
Awards (www.businessawardseurope.com) 
egy független díjkiosztó szervezet, amelyet 
azért jött létre, hogy felismerje és támogassa 
az ilyen és hasonló kitűnő gyakorlati 
újításokat az európai üzleti közösségben.

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

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: offi  ce@tennant-cee.com

T E N N A N T  M a g y a r o r s z á g  K f t .
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.: 23 / 880-820
Fax: 23 / 880-821
E-mail: info@tennantmagyarorszag.hu
www.tennantmagyarorszag.hu
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