
FaST™   СиСтема за редуциране на водата
Сертифициран от NFSI, подобрява Сцеплението

ErgoSpacE™ кабина за оператора   ограничена видимоСт за оператора
подобрява видимоСтта

ThErmo-SENTry™ Сензор на контейнера за Смет   няма предпазни датчици
превантивна пожарна безопаСноСт

grIp-N-go™ тампони по ъглите   обикновена защита на шаСито
предпазват машината и оборудването

тройно изолирани електричеСки конектори   електричеСки конектори за бърза връзка
СиСтема за защита, Сертифицирана от UL

две оСновни четки  четири оСновни четки
по-малко чаСти за поддръжка

FLoorSmarT™ интегрирана машина   две отделни машини, Свързани в едно
опроСтена

вградена диагноСтика   проба и грешка
бърза, леСна поддръжка

SmarTrELEaSE™ Скуиджи   Скуиджи, захванато С болтове
по-малко чаСти за Смяна

ES® СъС СиСтема за измерване на препарата  проСто замерване на препарата 
оригинална, разширена СиСтема за почиСтване

плавно предаване на предното колело   неманеврена задна предавка
Стабилна и леСна маневреноСт

EaSyopEN™ доСтъп за поддръжка   ограничен доСтъп при поддръжка
бърза поддръжка, СпеСтено време за работа

филтър панел от Синтетични влакна за Сухо и мокро хартиен филтър, Само за Сухо метене
почиСтване повишена продуктивноСт 

ToUch-N-go™ опериране /докоСни и продължи/  неефикаСно, многоСтъпково 
почиСтване
намалено време за обучение, повишена продуктивноСт

хигиенични резервоари®   трудни за почиСтване резервоари
минимално време за почиСтване, леСни за доСтъп 

регулируеми дренажни клапи ™   минимален контрол, мръСотия при 
почиСтване
без мръСотия

Подочистачка M20   конкурентни Подочистачки
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новата M20 сравнена с конкурентните Подочистачки

оригинални резервни 
чаСти, доСтавчици
и Сервиз на теннант 

FaST технология, базирана на Пяната:
вашият ключ къМ Продуктивността и 
безоПасността 
като използват базирания на пяна  почиСтващ 
препарат, машините, оборудвани С FaST 
увеличават продуктивноСтта Си, не е нужно 
операторите да боравят С химикали, а подовете 
изСъхват минговено и Са безопаСни за 
преминаващите хора. 

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.

обучените в завода сервизни груПи обслужват 
клиентите на теннант в повече от 80 Страни 
по целия Свят. 

сертифициран от NFSI, FaST
Подобрява сцеПлението на 
Пода до 21%.

да видиш значи да повярваш

за демонСтрация или допълнителна 
информация, изпратете е-мейл на:  
bULgarIa@TENNaNT-cEE.com
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M20 седлова  Метачно-Миячна Машина

интегрирана Почистваща систеМа

работна широчина   1,020мм

 СъС Странична четка за миене   1370 мм

 СъС Странична четка за метене   1420 мм

цилиндрични оСновни четки

 СкороСт на четките   480 оборота

 натиСк на четките до   177 кг.
 диаметър на четките (2)   300 мм

Странична четка

 СкороСт на четката   150 оборота

 диаметър на четката за миене   410 мм

 диаметър на четката за метене   530 мм

резервоари

 резервоар за разтвора 212 литра

 обем на резервоара за разтвора С ES®   280 литра

 резервоар за отработената вода   276 литра

 камера против запотяване   61 литра

контейнер за Смет

 обем   110 литра

 тегло до   177 кг.
 виСочина на разтоварване до   1520 мм

вакуумни мотори

 СкороСт на вакуумния мотор за миене   11,000 оборота

 реализиран вакуум на вакуумния мотор за миене   890 мм

 СкороСт на  вакуумния мотор за метене   6,500 оборота

 въздушен поток на вакуумния мотор за метене   8.2 м3/мин

систеМа за контрол на заПрашаването

филтърна СиСтема – панел от Синтетични влакна

площ на филтъра   7,3 м2
филтриране на чаСтици до   3 микрона

механизъм за изтупване (наСтроен вибратор) 

задвижваща систеМа

СкороСт на движение напред (варира до)   13 км/ч.
СкороСт на движение назад (варира до)   4.8 км/ч.
двигател бензин / пропан бутан   41 kw
двигател kубота дизел   28 kw
възможноСт за движение по наклон

 при пълна машина   10.0 градуСа/18%
 при почиСтване   8.0 градуСа/14%
клиренС   76 мм

разМери на Машината

дължина   2,410 мм

ширина

шаСи   1,270 мм

задно Скуиджи   1,300 мм

ширина СъС Страничната четка    1420 мм

виСочина   1470 мм

С покривало за оператора   2,120 мм

тегло (празна)   1,497 кг.
минимален коридор за завиване   2,790 мм

M20

Комбинирана метачно-миячна

машина с шофьор

•					превъзходни резултати Само С един ход,
 мокро или Сухо почиСтване С FLoorSmarT™

•	макСимална продуктивноСт С FaST™
 почиСтва до три пъти по-дълго време в   
 Сравнение С конвенционалните методи 

•		ниСки разходи за СобСтвеника и
 благодарение на напълно интегрирания

 СпеСтяващ разходи дизайн

The Safe Scrubbing Alternative®

Foam Scrubbing Technology

TM

Foam Scrubbing Technology
Patents Pending



m20 отвътре

превъзходни резултати при почиСтване

при ниСки разходи за СобСтвеника. 

първата напълно интегрирана машина за миене и метене м20 е 
проектирана за периодично почиСтване в промишлена Среда при режим 
на миене, метене или и двете. 

значително По-ниски разходи за собственика 
без компромиС С безопаСноСтта или качеСтвото ние Сме намалили  
общите разходи за СобСтвеника С машините които едновременно мият и 
метат.  
СъС Своите две четки вмеСто четири, СиСтемата за леСен доСтъп при 
Сервизиране EaSyopEN™ и 14% по-малко чаСти, m20 е една от най-
икономичните машини за почиСтване в промишлена Среда. 

здравина, надеждност, дългосрочна Продуктивност 
m20 не предСтавлява две отделни машини, монтирани в едно, както Са 
традиционните машини за миене и метене. 
нейният интегриран дизайн, в комбинация СъС здравата Стомана и 
конСтрукцията DUramEr™ я прави уСтойчива и леСна за поддръжка.

По-безоПасна за оПераторите, клиентите и Персонала.
операторСката кабина ErgoSpacE™, технологията FaST™, хигиеничните 
резервоари® и ролките по ъглите grIp-N-go™ предпазват вашето 
оборудване и Са Само чеСт от начините, С които м20 налага нови 
Стандарти за безопаСноСт. 

най-продуктивният начин да 
почиСтите е С технологията FaST

m20 Стандартно 
Се доСтавя С FaST 
(почиСтваща 
технология С пяна). 
това е възможно 
най-продуктивната 
СиСтема за 
почиСтване, 

Сертифицирана от NFSI,  FaST оСтавя След 
Себе Си Сухи подове и С това намалява 
риСка от падане и подхлъзване.
идеална е за гладки, по-малко пореСти 
повърхноСти. една четири литрова 
опаковка

FaST-pak® почиСтва до 186,000 м2     
и позволява непрекъСнато чиСтене 
до два чаСа – това е три пъти повече 
време в Сравнение С конвенционалните 
почиСтващи СиСтеми.

a
ергономична за 

операторите, кабината 
ErgoSpacE™ прави 

почиСтването С m20 
безопаСно, леСно и 

удобно.

б
по-малко време за 

обучение и опроСтено 
опериране С

контролния панел 
 ToUch-N-go™ 

едноСтъпково миене и 
метене С 1-STEp™ .

в
поСтигате превъзходни

резултати и по-малко

изноСване на чаСтите 
С FLoorSmarT™

– интегрирана СиСтема

за миене и метене.

г
превъзходен контрол

на запрашаването, 
отлично изтупване 

и дълготрайноСт на 
Синтетичния филтърен 

панел С INSTaNTaccESS™.

д
дълъг живот на 
конСтрукцията

С рамка от дебела Стомана, 
T-образни профили и 

Стабилни ролки 
по ъглите grIp-N-go™.

ниски разходи.  Продуктивност.  безоПасност. клЮчови характериСтики

EaSyopEN™ СиСтемата за леСен доСтъп намалява 
времето за Сервизиране и СредСтвата за поддръжка, 
което означава изклЮчително ниСки разходи за 
СобСтвеника. 

увеличава Продуктивността с до 3 часа

идеална за пореСт бетон,  
ES филтри и пълно извличане 

на разтвора, значително увеличено време за 
почиСтване.

увеличена  работна широчина от   
1,020 ММ до 1,420 ММ

поСтига превъзходно почиСтване по ъглите и 
макСимална продуктивноСт С опционалната 
Странична четка. 

ПредПазва оПератора и Машината 
гарантира безопаСноСтта на оператора в тежки 
работни уСловия благодарение на покривния 
протектор. 

Предлага По-голяМа гъвкавост При 
Почистване 
почиСтва трудно доСтъпните меСта С 5 
метровия Спрей маркуч.

по-голяма продуктивноСт при почиСтване 
благодарение на големия 110 литров, 177 килограмов 
контейнер за Смет С променлива виСочина за 
изпразване от 1,520 мм.

кабината за оператора ErgoSpacE™ предлага 
отлична видимоСт, безопаСна и ергономична тя 
предпазва оператора, машината и оборудването ви.
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