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HÖGPRESTERANDE, MÅNGSIDIG
B AT T E R I D R I V E N S O P- O C H
SKURMASKIN
	
Rengör effektivt i ett svep med exceptionellt bra sopning och
skurning.
	
Luftkvaliteten inomhus förblir god tack vare avgasfri batteridrift och
ett två-stegs system för dammkontroll med ShakeMax® filterskak.
	
Förbättrat synfält med frontplacerad hytt, modifierade siktlinjer och
rattmonterade kontroller.
	
Operatören får en förbättrad upplevelse tack vare den tillgängliga
Pro Panel™-tekniken.

INNOVATIV TEKNIK

T IL L GÄ N G LIG PRO- PANEL™ TEKNIK, EN NY
D E FINT IO N AV ANVÄNDARES UPPLEVELSE
Pro-ID™

Förändra rengöringsprocessen med Pro-Panel™
teknik – ett revolutionerande genombrott för
användares upplevelse. Pro-Panel™ teknik integrerar
multipla kontroller i ett intuitivt lättläst gränssnitt
med pekskärm.
H
 antera effektivt din maskin och förare med

Pro-Check™

övervakningskontroller som gör att maskinens
funktionalitet kan matchas med förarens
utbildningsnivå och obehörig användning förhindras.
S
 äkerställ framgångsrika starter med Pro-ID™ inloggning för föraren så att de specifika
rengöringsinställningarna för föraren och nedladdningsbara Pro-Check™ checklistor före
drift aktiveras.
Ö
 ka rengörings effektiviteten med inställningsbara Zone SettingsTM möjliggör
individuelt anpassade rengörings inställningar anpassade till yta/miljö i byggnaden.

PerformanceView™

G
 e förarna ett synfält över rengöringsspåret med PerformanceView™ utan att de
behöver ta blicken från färdvägen.
R
 educera behovet av omfattande förarutbildning med videos som finns tillgängliga
ombord vid behov.
 F örenkla användningen av maskinen med 28 olika språkalternativ.

Flera språk

Y TTER LIG AR E E XK L U S I V T E K N I K
All teknologi ger upp till trefaldigt ökad skurtid genom en enda vattentank.

ec-H2O™ utrustad med Severe
Environment™-omkopplare gör
det möjligt för användare att
dra fördel av rengöring fri från
rengöringsmedel samtidigt som
åtkomst av kemikalier ombord
finns för smuts som ec-H2O inte
utformats att hantera.

ec-H2O™ teknologi omvandlar elektriskt vatten till ett
innovativt rengöringsmedel som rengör effektivt, sparar
pengar, ökar säkerheten och minskar den miljömässiga
påverkan* jämfört med kemikalier och metoder för daglig
rengöring av golv.

* Baserat på studie av EcoForm™. För mer information, besök www.tennant.co.eu

ES® Extended Scrubbing-system
för förbättrad produktion återvinner
rengöringskemikalier för att öka
drifttiden och förbättra produktiviteten
genom att skura golv med 66 %
mindre kemikalier än traditionella
rengöringsmetoder.

EN INNOVATIV, HÖGPRESTERANDE, BATTERIDRIVEN SOPOCH SKURMASKIN MED FOKUS PÅ ATT GE KUNDANPASSADE
LÖSNINGAR SOM MÖTER KUNDERNAS BEHOV

M17 RIK TAR IN SIG PÅ VERK SAMHETENS UTMANINGAR

€

MINSKADE KOSTNADER FÖR RENGÖRING
•	Öka produktivitet och maximera driftstid med den största tillgängliga batterikapaciteten i
klassen, rengöringstank med hög kapacitet.

HÄLSA & SÄKERHET
•	Behåll en säker miljö och minska risken för att halka och falla med vår exellenta vatten
upptagnings system.

FÖRBÄTTRA ANLÄGGNINGENS IMAGE
•	Ger med sin effektiva förmåga att sopa, skura och rengöra kanter konstanta rengöringsresultat
även i dom tuffaste miljöerna.

LÄTT ATT ANVÄNDA OCH UNDERHÅLLA
•	Maximera drifttid med lättanvända förarkontroller, gul markerade servicepunkter och
verktygsfri åtkomst av alla sugblad, borstar och filter.
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Touch-n-Go™ kontrollmodul med
1-Step™ startknapp ger lätt åtkomst
till alla inställningar utan att man
behöver lyfta händerna från ratten

Förarens placering ger
förbättrad säkerhet och
synfält

Renvattentanken har utformats för att ge
maximalt synfält och förbättra siktlinjerna till
vänster sidas sopborste
Största möjliga batterikapacitet
utökar driftstid med ökad
produktivitet

Heltäckande främre kåpa
säkerställer att förarens
ben och fötter skyddas

Skräpkorg håller
material borta från
smutsvattentanken
och förhindrar
igensättning

Två-stegs system för dammkontroll
med ShakeMax™ skakande filter
gör att luftkvaliteten inomhus
förblir god genom att damm från
sopningen fångas upp

Dubbla vakuumfläktar
konstruerade med rostfria
pumphjul för långt liv
Gula servicepunkter
gör att ni sparar tid
och hjälper till att
säkerställa korrekt
underhåll

DFS™-teknik (Dual Force
Sweeping – sopning med
dubbel kraft) fångar både
stort och litet skräp med en
och samma maskin

Dubbla sopborstar på sidorna
som standard säkerställer att hela
skurvägen sopas

VIKTIGA TILLVAL

Skurande sidoborste ger
ökad räckvidd för åtkomst
längs kanter med 20 % ökad
arbetsbredd.

Omslutande
stötfångare i stål
bidrar till att skydda
er investering
ec-H2O™ teknologi som tillval
förbättrar produktivitet och
reducerar miljöpåverkan

Cylinder skurhuvud för skurning av
grova och ojämna golvytor.

Svängande sugskrapa ger
utmärkt återvinning av vatten
som minskar riskerna för att
halka och falla

FOPS-certifierad
överbyggnad skyddar föraren
från fallande föremål.

KONSTRUERAD FÖR PRODUKTIVITET

	
Touch-n-Go™ kontrollmodul med 1-Step™
startknapp ger förare snabb åtkomst till alla
inställningar utan att lyfta händerna från ratten.

	
U nik design med svängande sugskrapa ger
Touch-n-Go™ kontrollmodul

torra golv med ett enhetligt sug längs hela
bladet på sugskrapan och därmed exceptionell
upptagning av vatten.

	
Motordriven högtömning tar bort behovet av
manuell hantering av skräp och gör det möjligt
för dig att ta in mer skräp i behållaren för
senare avfallshantering.

	
Steg för åtkomst av smutsvattentanken ger lätt
Högtömning

åtkomst för inspektion och rengöring av tanken.

Svängande sugskrapa

	
Revolutionerande patentsökt vattenlås
bidrar till att minska spill och dropp
genom att tillhandahålla ett obegränsat
luftflöde och fångar upp kvarvarande fukt i
återvinningsslangen vid avstängning.
Steg för åtkomst av
smutsvattentanken

Handsug ger bekväm och
snabb upptagning av spill vid
sidan av gångar.

Vattenlås och gula
servicepunkter för underhåll

Slang med sprejmunstycke
gör att det blir enkelt och
går snabbt att rengöra
maskinen.

Skyddsanordning för bakre
sugskrapa hjälper till att förhindra
skador på sugskrapa.

HÅL L B A R
M I L JÖVÅ R D

M 17 B AT T E R I DR I V E N ÅK B AR S O P- O C H S K U R M AS K I N
RENGÖRINGSSYSTEM

Teknologierna ec-H2O och FaST är
certifierade av NFSI (National Floor
Safety Institute). NFSI-certifiering
innebär att produkten har genomgått
en testprocess i 2 faser som visar att
golvprodukten bidrar till att minska
risken för olyckor där man halkar eller
faller.
Teknologierna ec-H2O och FaST är
registrerade av NSF International.
NSF International är en oberoende,
ideell organisation som säkerställer
att utformningen och etiketter på
dessa produkter uppfyller lämpliga
säkerhetsföreskrifter för födoprodukter.
Teknologin ec-H2O vann European
Business Award 2009 som årets
företagsinnovation, ett av de mest
prestigefyllda priserna för företag.
European Business Awards (www.
businessawardseurope.com) är ett
oberoende program för utmärkelser
utformat för att erkänna och främja
excellens, bästa praxis och innovation i
det europeiska näringslivet.

Spara på
Minska
resurser rengöringsmedel

Öka
säkerhet

Förbättra
luftkvalitet

Minska
buller

ÄKTA TENNANT DELAR, TILLBEHÖR
OCH SERVICE
Tennant serviceerbjudande
▪ Maximera säkerhet, produktivitet och drifttid
▪ Kontrollera och skydda er investering och minska
den totala ägandekostnaden
▪ Dra nytta av över 200 fabriksutbildade servicetekniker i Europa
Tennant delar & förnödenheter
▪ Kör er maskin med förtroende
▪ Dra nytta av år med bekymmersfri drift
Tennant rengöringsmedel
▪ Kom ett steg närmare dina målsättningar för
hållbar rengöring
▪ Välj hållbara lösningar som gynnar ert företag

Rengöringsspår
Skurning (huvuddäck för skurning)
Med skurande sidoborste
Sopning (huvudsystem för sopning)
Med dubbla sopande sidoborstar

40 tum/1,015 mm
48 tum/1,220 mm
36 tum/915 mm
67 tum/1,700 mm

SKURSYSTEM
Cylindriska huvudborstar för skurning
Borste hastighet
Borste diameter (2)
Borsttryck (upp till)
Borstmotorer, kolfria (2)
Skräpsamlare
Disk huvudborstar för skurning
Borste hastighet
Borste diameter (2)
Borste nedåtkraft (upp till)
Borstmotor, borstlös (2)
Behållare
Renvattentank
Kapacitet (ES®)
Smutsvattentank
Expansionskärl
Sugmotorer (dubbla)
Hastighet
Vattenlyft

500 rpm
9 tum/230 mm
250 kg
1,5 hk/1,125 kW
20 l
315 rpm
20 tum/510 mm
250 kg
1,5 hk/1,125 kW
285 l
435 l
346 l
61 l
2 x 0,8 hk/2 x 0,6 kW
14,500 rpm
65 tum/1,650 mm

SOPSYSTEM
Dubbla huvudborstar för sopning
Dubbla sidoborstar för sopning (standard)
Sopborste sida diameter
Skräpkapacitet (småskräp)
Tömningshöjd (variabel till)
Filteryta
Vakuumfläkt (kolfria och underhållsfri)

36 tum/915 mm
Standard
19 tum/480 mm
85 l
60 tum/1,525 mm
5,1 m22
1,1 hk/0,85 kW

FRAMDRIVNINGSSYSTEM
Körhastighet framåt (transport variabel till)
Körhastighet framåt (skurning variabel till)
Körhastighet bakåt (variabel till)
Hastighetskontroll
Klättringsförmåga
Transport (tom för släptransport)
Transport vid bruttovikt
Arbetande (skurande)

9 km/h
6,5 km/h
5 km/h
elektronisk – AC
11,6° / 20 %
7,5° / 13 %
6,5° / 11 %

BATTERIVAL
(Batteriladdare tillgängliga för alla batterialternativ)
Laddning när tillfälle ges för 775 AH C/5

625 AH C5
775 AH C5

MASKIN SPECIFIKATIONER
Längd maskin
112 tum/2,850 mm
Bredd, kropp
54 tum/1,370 mm
Höjd (överst på ratten)
58,25 tum/1,480 mm
Med överbyggnadsskydd
82,5 tum/2,096 mm
Vikt tom (utan batteri)
1,515 kg
Minimum vändradie
18,25 tum/3 003 mm
*
75 dBA; Kpa 3 dBA
Ljudnivå (förarens öra)
Ljudtrycksnivå testad enligt IEC 60335-2-72
*Diskenhet, vakuum på (vattenuppsamling och dammkontroll), gummiskrapa ner, borstar på, borstar upp

GARANTI
Kontakta er lokala representant för garantiinformation

Specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

ATT SE ÄR ATT TRO
För en demonstration eller ytterligare
information kontakta oss:
www.tennantcenter.se
1.064.001.eu.se
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