R3

Компактен, бързо изсушаващ уред
за пране на килими и мокети
• Почиства лесно замърсените площи 		
благодарение на патентованата
ReadySpace технология. Килимът е чист, сух
и готов за ползване за по-малко
от 30 минути.
• Почиства компактни площи благодарение
на ниския си профил и компактен дизайн.
• Почиства безшумно с реално OSHA
69 dBA ниво на шума.

Килимите и мокетите, почистени
с технологията ReadySpace са
сухи и готови за ползване след
по-малко от 30 минути.
По-свежа, по-здравословна околна среда
ReadySpace позволява да се намали развитието на плесените и
бактериите и оставя по-чисти, по-здравословни пространства,
като използва до 80% по-малко вода за почистване, и оставя до
90% по-малко вода в килима.
Увеличена продуктивност при тесни пространства
Почистване с лекота на тесни, замърсени места, като офиси,
а движението напред и назад става почти без усилие. Ултра
нископрофилният дизайн и бързото регулиране на дръжката,
благоприятстват достъпа под ниски бюра и маси.
Резервоари лесни за пълнене и изпразване
Лесните за напълване, изпразване и почистване хигиенични
резервоари предлагат уникален компактен дизайн.
Ергономичните дръжки и ръкохватки позволяват лесно
повдигане на уреда.

ПРЕКРАСНО ПОЧИСТЕНИ ВИНАГИ ГОТОВИ
ЗА ПОЛЗВАНЕ КИЛИМИ
Подобрете вида на килима и неговата свежест с ReadySpace - уникални ролери, които повдигат и премахват
мръсотията, като я извличат напълно от килима.
Резултатите са изключителни:
•

Премахване на мръсотията и боклуците  без да се
образуват фитили от мръсотия.

•

Местата с натоварен трафик изглеждат нови, ако се
почистват често.

•

Минимизира употребата на химикали и следите от тях.

•

Увеличава интервалите от времето между основните
почиствания.

•

Увеличава живота на мокета/ килима. Технологията
ReadySpace не поврежда килима.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОЖИВЕНИ МЕСТА ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ
Минимално технологично време за съхнене след изпиране с технологията ReadySpace

Първа смяна
6.30 часа – хигиенистите довършват
почистването на малък офис с R3.
7.00 часа – Килимът е чист, сух и готов за офис
трафика.

НАСТАНЯВАНЕ
14.30 часа – камериерката довършва
почистването на хотелска стая с Теннант R3.
15.00 часа – Килимът е чист, сух и готов да
посрещне гости.

ОТВАРЯНЕ НА МАГАЗИН
8.30 часа – поддръжката на мола довършва
почистването на магазините.
9.00 часа – килимът е чист, сух и готов за
пазаруващите.

ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ
READYSPACE

A

Уникалните ролери за извличане
на мръсотия са в основата на 		
ReadySpace технологията. Когато
са мокри, тези текстилни ролери
захващат мръсотията от нишките на
килима и я повдигат към машината.

B

Във вътрешността пръскачка 		
изплаква мръсотията от ролерите,
без да мокри директно килима.

C

Два мощни вакуумни панела 		
изтеглят мръсната вода в резервоара.

B

A

C

R3 КАБЕЛЕН ЕЛЕКРИЧЕСКИ READYSPACE
Почистваща система

ОРИГИНАЛНИ ТЕННАНТ
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
ДОСТАВКА И ОБЛСЛУЖВАНЕ
Предимствата на оригиналните 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.
Мрежа за директно обслужване на
индустриалните предприятия Ние осигуряваме
бързина в обслужването, изпълнението на
поръчките и сервизирането на машините, а
нашата тренировъчна програмна мрежа е
посветена на това да поддържа на ниво Вашата
програма за почистване.

Работна широчина

380 мм

Резервоар за чиста вода

19литра

Резервоар за мръсна вода

19литра

Размер на ролера (двойно цилиндричен)

380 мм

Скорост на ролера

450 rpm

Мотор на ролера (2)

0,22 kW

Вакуумен мотор

2-степени, 0.89 kW

Въздушен поток на вакуум мотора (maх)

2.8 м2/мин

Реален вакуум

2,180 мм

Налягане на помпата за разтвора

4.48 бара

Дебит на разпръскване на разтвора

0.76 л./мин.

Ниво на шум (за оператора)

69dBa

Размери / Тегло
Дължина

750 мм

Ширина

490 мм

Височина

710 мм

Тегло

53 кг

Захранващ кабел

15м

Гаранция 12 месеца на частите и 12 месеца в работни часове, без частите, които
		

ДА ВИДИШ ЗНАЧИ ДА ПОВЯРВАШ

Убедете се сами, как R3 може да Ви помогне
да постигнете по-висок стандарт за чистота и
безопасност във Вашата работна среда. Обадете ни
се за демонстрация или допълнителна информация

997161-06/09

се износват.
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