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S KAPAR EN RENARE , SÄKRARE
OCH HÄLS OSAMMAR E VÄRLD.

T12

KOMPAKT ÅKBAR KOMBISKURMASKIN
MED BATTERIDRIFT
STYRKA
Upptäck styrkan från denna kraftfula åkbara kombiskurmaskin

med en manöverförmåga som sätter avtryck
PRODUKTIVITET

Öka Er städproduktiviten genom att använda Tennants inovativa
produktlösningar och den kemikaliefria teknologin ec-H2O™
UPPTÄCK

Driftkostnader som är låga och kontrollerade, maximal problem fri drift
genom en hållbar konstruktion och enkelt underhåll

RYER

ÅTSKILLIGA FÖRDELAR – ALLA TILLGÄNLIGA PÅ T12
KOMPAKT MASKIN MED MAXIMALT RESULTAT
Kombinationen av inovativa lösningar och påtaglig kraft reducerar
städtiden och levererar ett exellent resultat.
ÖKA PRODUKTIVITETEN
Utför mer på mindre tid med tillval som sidoskursystem.
Städa upp till 3 gånger längre på en renvattentank genom och använda ec-H2O teknologin.
LÅGA DRIFTKOSTNADER
Hållbar, pålitlig och inovativ teknologi ger låga drift kostnader som hjälper
Er och öka resulatet.
HÄLSA OCH SÄKERHET
Säkerställ operatörens säkerhet och verka för hälsovänliga och rena miljöer.
ENKEL DRIFT OCH UNDERHÅLL
Utvecklad för att ge en enkel drift och ett lätt underhåll, T12 maximerar drift och produktivitet.

Insidan av

T12
A

B
D

C
F
E

E

A

OPERATÖRS VÄNLIG
Enkla kontroller. 1-Steg™ Start Knapp
förenklar operatörs träningen och
säkerhetställer ett högt och jämnt
städresultat.
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PÅLITLIGHET
Förläng livstid och reducera
underhållskostnaden med AC drivmotor
drift, ger en pålitligare drift än traditionella
DC motorer.
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ÖKA PRODUKTIVITETEN
Rengör golven från kant till kant med
tillvalet sidoskurborste. Ökar
arbetsbredden med 28%.
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FÖRHÖJD UPPLEVELSE
Reducera trötthet och öka operatörs
säkerheten genom ett stort förarutrymme.
Stort benutrymme och enkel
ombordstigning från bägge sidorna av
maskinen.
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FÅ RESULTAT
Förbättra rengörings resultatet med
det skurpaketet ( disc eller cylinder )
som passar applikationen bäst.
Borstbyte enkelt och helt utan verktyg
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UPPHÖJ SÄKERHETEN
Reducera risken för fall och halk olyckor
med vårt ™ paraboliska sugskrappssystem,
ger Er exellent vattenupptagning. Sugblad
bytes enkelt utan verktyg.
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T12 kontrollerna förenklar träningen och gör att operatörens fokus är framför
maskinen. Den stora gröna 1-stegs™ startknappen aktiverar skursystemet och
minns den senaste operatörs inställningen. Enkelt att identifiera dom
gulmarkerade underhållsdelarna. Försäkar Er att underhållsdelarna enkelt blir
kontrollerade och skyddade, hjälper Er att spara tid och pengar.
T12 XP

T12 OCH T12 XP STANDARD LÖSNINGAR

T12

T12 XP

Stor grön 1-steg™ Start knapp

Standard

Standard

Inbyggd diagnostik

Standard

Standard

Kontroller och tuta
panelmonterade på höger Sida

NA

Standard

Kontroll för tuta monterat i ratten

NA

Standard

Strålkastare

TILLVAL

Standard

Lux säte

TILLVAL

Standard

Spraymunstycke möjliggör
rengöring på ytor som inte
maskinen når.Förenklar
rengöringen av maskinen.

T12

NA

Touch-n-Go™ kontroll modul

Handrör med sug
möjliggör upptagning av
vatten på ytor som
maskinen inte når.

NS

Standard

Gulmarkerade underhålldelar

Skydda operatören mot
fallande föremål med FOPS
certificerat fallskydd.

Sänk underhållskostnader
och reperationskostnader
med vårt robusta front / bak
bumperkit, förhindrar
onödiga skador på maskinen.

TENNANTS INNOVATIVA KEMIKALIE-FRIA
RENGÖRINGS TEKNOLOGI

ec-H2O™ teknologin som elektriskt konventerar vatten till en innovativ
rengöringslösning, rengör effektivt, sparar pengar, ökar säkerheten och reducerar
miljöpåverkan jämfört med traditionella kemikalier och metoder.
RENGÖR EFFEKTIVT

Tester med kunder över hela världen och oberoende institut har visat att skurning med
ec-H2O teknologin effektivt tar bort smuts.
SPARAR PENGAR

Lägre kostnader och ökad produktivitet genom att reducera träning, inköp, förvaring,
hantering och andra uppgifter förknippade med kemikalier.
ÖKAD SÄKERHET

NFSI intygar att ec-H2O teknologin markant ökar golvgreppet vilket reducerar risken för
fall och halkolyckor. NSF registration innebär att ec-H2O är säkert att använda även i
mat och dryckes tillverkningsindustrin.
REDUCERA NEGATIV MILJÖPÅVERKAN

ec-H2O teknologin reducerar miljöpåverkan med 7st nyckelsteg enligt oberoende test
av EcoForm™. Kombiskurmaskiner utrustade med ec-H2O teknologin kan skura upp
till 3 gånger längre på 1 tankfyllning genom att använda upp till 70% mindre vatten
jämfört med en konventionell kombiskurmaskin.

MILJ Ö A N S VA R

m			

ec-H2O och Fast teknologierna är NFSI
(National Floor Safety Institute)certifierade.
NFSI certifikation försäkrar att produkten har
passerat en 2 stegs testprocess, bevisar att
golvprodukten hjälper till och förhindra
eventuella halk och fallolyckor.

810 mm
1.040 mm

Med sidoborste

BORSTSYSTEM
Disc system

ec-H2O och Fast teknologierna är
registrerade av NSF International. NSF
International är en oberoende, ideell
organisation som försäkrar att utformning
och märkning av dessa produkter möter
reglerna för livsmedelssäkerhet.
Tennant Fast365 och 965 kemikalier
har märkningen European Eco-label.
Ett bevis på att våra Tennant Fast
kemikalier har en reducerad
miljöpåverkan jämfört med många
vanliga kemikalier
ec-H2O™ teknologin vann European
Business Award 2009
bästa Business Innovation för året, en av
dom mest anseeda utmärkelserna för
företag. European Business Awards
( www.businessawardseurope.com) är ett
oberoende prisprogram designat för att
upptäcka och belöna dom mest
framstående, tillämpliga innovationer
ibland Europas företag.

0,75 kW
325 rpm
114 kg
405 mm

Cylinder system

0,75 kW
600 rpm
91 kg
180 mm

m
m

132 L

166 L
34 L
0,6 kW
14.500 rpm
1.650 mm

Varvtal

m

Hastighet framåt ( variabelt till )
Hastighet bakåt ( variabelt till )
Drivmotor
Stigningsförmåga

8 km/h
4 km/h
0,89 kW
8˚ / 14.1%
4˚ / 7%

NS
Bevara
Resurser

Reducera
Kemikalier

Ökad
Säkerhet

Förbättrad
Luftkvalitet

Reducera
Ljud

ORGINAL DELAR,FÖRBRUKNINGSARTIKLAR
OCH SERVICE FRÅN TENNANT
Tennant Service Program
▪Maximera säkerhet, produktivitet och drift
▪ Kontrollera och skydda Er investering, sänk Er driftkostnad
över hela maskinens livslängd
▪ Dra fördel av över 200 fabrikstränade service
mekaniker i Europa
Tennant delar och förbrukningsartiklar
▪Använd Er maskin med förtroende
▪ Dra fördel av år bekymersfri drift

1.710 mm
945 mm
990 mm
1.065 mm
1.420 mm
2.095 mm
468 kg
694 kg
1.855 mm

Sugskrappa
Med fallskydd
Vikt
Med standard 180AH batterier
Svängradie
Ljudnivå ( vid operatörens öra )
Disk: mod #2*
Cylinder:mod #2*
(Enligt IEC 60335-2-71 )
*Sugmotor igång, sugskrappa nere, borstar igång i upplyft läge

62 dBA; Kpa 3 dBA
63 dBA; Kpa 3 dBA

GARANTI
24 månader ( eller 2.0000 drifttimmar ) på delar och 12 månader ( eller 1.000 drifttimmar ) på arbete. Gäller det som
inträffar först, exklusive slitdelar.

Tennants Rengöringslösningar
▪Erhåll miljövänliga rengöringsresultat varje dag
▪Välj miljövänliga fördelar som Ert företag vill ha

Specifikationerna kan ändras utan underrättelse

ATT SE ÄR OCH BLI
ÖVERTYGAD
För demonstration eller mer
information besök oss på :

www.tennantcenter.se

1.056.001.eu.en
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