
•   Току-що измитите подове са сухи и 
безопасни за преминаващите хора със 
зелените технологии ec-H2OTM или FaSTTM

•	 Ниско ниво на шума ( 67d BA)

•	  По-малко време за обучение на 
операторите и повече време за работа 
на машината с интуитивния „one-touch” 
контролен панел за опериране с едно 
докосване. 

5680

Подомиячен автомат за 
професионално почистване

Foam Scrubbing Technology

TM

Foam Scrubbing Technology
Patents Pending

The Safe Scrubbing Alternative®



Висока продуктивност с гел 
батериите. Постигате до 6 часа 
време за работа с безвредните за 
околната среда херметични батерии.
Максимална гъвкавост. 

Можете да избирате между 
система от дискове
или цилиндрични четки.

Минимизиране на риска от падане 
и подхлъзване и контролирани 
разходи за обезщетения. Подът е  
сух и безопасен за пешеходците почти
веднага след като сте го измили с 
технологиите FaST и ec-H2O.

Изборът на професионалистите
за периодично, безпроблемно
почистване
С превъзходния си дизайн и конструкция автоматът 5680
предлага винаги отлични резултати, надеждно опериране 
и гарантира качество на почистване, към което се стремят 
професионалистите. 

Дълготрайно, лесно опериране
Устойчивата на корозия миеща глава и механизмите за сигурно 
абсорбиране на водата правят 5680 надежден за ежедневна работа. 

Максимална ефикасност при тежки условия на работа
Интуитивният „one-touch” контролен панел за опериране с едно 
докосване намалява времето за обучение, бързо прави продуктивни 
операторите, които работят с машини с FaST и ec-H2O. При толкова 
малко вода, която се използва за образуване на пяната, операторите 
мият до 3 пъти по-дълго преди да спрат за ново празнене/пълнене на 
резервоара. 

Надеждни, постоянни резултати 
Благодарение на автоматичната система за дозиране на разтвора 
на FaST или ec-H2O автоматът 5680 изисква минимална намеса от 
оператора, за да се постигне постоянно качествено почистване. 

Най-безопасният начин за почистване
FaST и ec-H2O са най-добрия начин за достигане на най-високи
стандарти на почистване, като при това се използва 70% по-малко
разтвор. Подовете са чисти, сухи и безопасни за пешеходците
почти веднага, след като сте ги измили с тези технологии. 



FFaSTTM
•	 Оборудвайте Вашия 5680 с FaST (технология за почистване с пяна)
 -   първата и еднинствената автоматична система за миене, 

сертифицирана от Националния институт за безпасност 
  на подовете (NFSI). 

С 5680 и FaST:
•	 		Току що измитите подове изсъхват веднага и са безопасни за 

преминаващитехора, защото FaSТ не използва хлъзгави химикали;
•	 Операторите са защитени – няма нужда да боравят с химикали 
•	 	Използва се само толкова препарат, колкото е нужен. FaST точно 

дозира препарата и водата, с което намалява отпадъка и премахва 
остатъците от химикали; 

•	 	Ставате по-продуктивни с по-малкото изпразвания и напълвания 
– с FaST, автоматът 5680 използва само 1 супена лъжица вода, за 
да почисти 1 м2 

•	 Използвайте FaST 365 за ежедневна употреба и 965 за основно   
 почистване.

ec-H2O
•  Оборудвайте Вашия 5680 с ech2o
  -   ec-H2O е зелена технология, която превръща водата 

в мощен почистващ препарат, без да се добавят 
химикали. 

 -  ec-H2O премахва вредното въздействие върху 
околната среда от производството, 
опаковането, транспортирането и 

  изхвърлянето на традиционните  
  почистващи препарати 

С 5680 и ec-H2O:
• ec-H2O в началото е вода и в края е вода.
•   ec-H2O използва до 70% по-малко вода от
 традиционните методи за почистване.
•  Това е безвредна за околната среда алтернатива
 на традиционните почистващи методи

Осигурете си постоянни, превъзходни резултати при почистване с 5680.

Няма нужда да затваряте коридори и да използвате 
непродуктивни мопове с напълно самонастройващия се 
накрайник, който улавя 100% от миещия разтвор. 

Можете да миете до 150 минути с един резервоар,
ако оборудвате Вашия 5680 с FaST или с ec-H2O.

Започнете да почиствате по-бързо с интуитивния 
„one-touch” контролен панел за управление с едно 
докосване – и почиствайте до 6 часа с едно зареждане 
на батерията с икономичния режим на 5680. 

Операторът вече няма контакт с отпадната вода и
дренажните тръби  не се запушват благодарение на
удобната вана за префилтриране на отпадъците в 
резервоара за отработената вода (опционална). 

	 		 	 	 	 FaST		

ЗА ОБЩИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ   FaST 365/965
ПРИ ТЕЖКИ МАЗНИНИ И ПЕТНА  FaST 965

	 	 	 ec-H2O

ЗА ОБЩИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ   да
ПРИ ТЕЖКИ МАЗНИНИ И ПЕТНА -
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	 		 	 	 80 см
Размери на машината
Работна широчина (на почистваното поле см.  80
Широчина на скуиджито  см.  107
Размери (дълж. х широч. х височ.)  см.  162,5 х 86 х 109
Тегло на машината (нето)  кг.  185
Почистваща система
Производителност - теоретично(макс.)  м2/ч  4.000
Производителност - реално(макс.)  м2/ч  1.875
Брой четки / падове   2
Диаметър на диска /пада  см.  41
Дължина на цилиндричната четка за  
миене х диаметър    80 х 15
Помощна предавка на четката   Да/Не Не
Междуосева предавка  Да/Не Да  
Натиск на четката  гр./см2,  30 или 59
Натиск на четката  кг.  45 или 90 
Система за засмукване
Въздушен поток  л/сек.  31
Реален вакуум  kPa  18
Обем на резервоара за разтвора  л.  114
Обем на резервоара за отработената вода  л.  114
Мощност 
Напрежение на   батерията 36V
Обща консумация на мощност  W  2090 (STD)
    2.160 (с FaST)
Клас на защита  I/II/III  III
Ниво на шума (DIN45635)  dB(A)  67
Опериране
ec-H2O   да
FaST    да
Цилиндрична   четка  или диск 
Движение
Транспортна скорост  км/ч.  5
Работна скорост  км/ч.  2.5
Изкачване на наклон  %  14
Ъгъл на завиване  см.  170
Гаранция   24 месеца (или макс. 2000 работни часа) за частите и 12 месеца (или макс. 1000 

работни часа) за сервизното обслужване, с изключение на консумативите.

www.tennantco.com996761-08/08

ec-H2O и FaST са 
сертифицирани от NFSI.

Това „Еко цвете” е европейското 
лого, което ще Ви помогне да 
разпознаете безопасните за 
околната среда продукти и услуги.  

ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ,  
ДОСТАВЧИЦИ И СЕРВИЗ НА ТЕННАНТ 

Предимства на оригиналните резервни  
части на Теннант
Използвайте своята машина с увереност, като изберете оригиналните 
резервни части на Теннант. Само оригиналните резервни части са 
проектирани в съответствие с оборудването на Теннант.  
За дългогодишна безпроблемна работа на машината, поръчвайте 
само оригинални резервни части от оторизирани доставчици.

FaST (Технология за почистване с пяна): ключът към 
максимална продуктивност и безопасност. Като използват 
иновативната технология, базирана на пенест почистващ препарат, 
подочистачките, оборудвани с FaST повишават продуктивността 
си с до 30%, а на операторите не има се налага да боравят с 
химикали. Препаратите на Теннант FaST 365 и  FaST 965 са отличени 
с Еко-етикета на Европейската Общност, която признава усилията 
на Теннант да педлага продукти и услуги с намалено вредно 
въздействие върху околната среда. 

Мрежа за директно сервизно обслужване 
В Европа Теннант разполага с обучени в завода местни сервизни 
екипи от повече от 220 техници, които се посвещават на това да 
поддържат Вашата програма за почистване на ниво. Защитете Вашата 
инвестиция с договор за сервизно обслужване с Теннант. 

Изберете някое от многото финансови  решения 
на Теннант за лесно и бързо финансиране.

За по-подробна информация по тези въпроси, свържете се с 
Вашия оторизиран търговец на Теннант.  


