
T16 седлова подомиячна 
машина на батерии 

• Намалете Вашите разходи по инвентара 
с качествените конструкции и 
иновативните технологии на Теннант 

• Почиствайте по всяко време и навсякъде с 
тихата като шепот машина T16 при 68 dBA

•  Повишете продуктивността и 
безопасността с несравнимия, удобен за 
потребителя дизайн и бързо действащите 
контролни инструменти „touch-and-go”

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА T16 СЕДЛОВА ПОДОМИЯЧНА 
МАШИНА НА БАТЕРИИ   
ХаракТерисТики  

Почистваща система 
работна широчина  910 мм
 с миеща странична четка  1145 мм 
 със странична четка за метене (само цилиндрична)  1170 мм
 със странични четки за метене от двете страни 
 (само предварит.метене)  1170 мм  
Дискова миеща глава 
 Обороти  300 rpm 
 Натиск (варира до)  114 кг
 Диаметър на четките (2)  460 мм 
 Мотор на четките (2)  0,75 kW
Цилиндрична миеща глава
 Обороти  500 rpm 
 Натиск (варира до) 91 кг
 Диаметър на четките (2)  205 мм
 Мотор на четките (2)  0,75 kW  

Резервоари
 резервоар за разтвора  190 л
 Вместимост на резервоара за разтвора с ES®  280 л
 резервоар за отработената вода  227 л 
 камера против конденз  38 л
Вакуумен вентилатор 0.6 kW 
 Обороти  14000 rpm 
 реализиран вакуум  1650 мм

Задвижваща система 
скорост на движение напред (варира до)  9,6 км/ч
скорост на движение назад (варира до)  4 км/ч
Двигател  1,2 kW
Възможност за движение по наклон  
 Транспортиране при пълна машина  8 deg / 14.1%
 При работа (почистване)  4 deg / 7%

Размери на машината 
Дължина  1880 мм
Ширина  1040 мм  
Височина  1475 мм 
 с предпазно покривало за шофьора  2080 мм 
Тегло  500 кг  
 със стандартни 235 AH батерии  860 кг
Минимално пространство за завиване  2110 мм 

Ниво на шума за ухото 
на оператора  68 dBA

Гаранция 24 месеца (или макс. 2000 работни часа) за частите или 12 месеца (или 
макс. 1000 работни часа) работа, според обстоятелството, което възникне първо, с 
изключение на консумативите. 

Спецификациите подлежат на промяна без предупреждение. 

кОМПаНиЯТа ТеННаНТ е ДОБЪр 
сТОПаНиН На ОкОЛНаТа среДа

Да ВиДиШ ЗНаЧи Да 
ПОВЯрВаШ
Убедете се сами, как подомиячната машина Т16 
почиства и оставя безопасни подове в най-
предизвикателните условия.  За допълнителна 
информация: 

ec-H2O технологията на Теннант преобразува електрически 

чешмяната вода и я превръща в мощен почистващ агент, 

без да се добавят химикали.  В резултат на това, ec-H2O не 

вреди на околната среда или на хората, които използват 

технологията. Т16, оборудван с технологията ec-H2O, ще 

се изплати под формата на спестявания от покупката на 

химикали при дългогодишната употреба на машината.

ec-H2O:

•  Почиства еднакво добре или по-добре от 

традиционните методи 

• спестява пари и подобрява продуктивността

•  Увеличава безопасността и не вреди на здравето

•  Намалява въздействието върху околната среда 

Удължава времето за работа с машината

с изцяло новия си дизайн Т16 предлага предимствата 

на най-модерната почистваща технология. страничната 

четка увеличава широчината на почистване до 1145 мм, 

а големият 190 литров резервоар за водата удължава 

времето за почистване и повишава продуктивността.  

с технологиите ec-H20 и FaST почиствате до три пъти 

по продължително с едно напълване на резервоара с 

вода. Параболичната скуиджи система предлага отлично 

изсмукване на водата и остатъците.

TennantTrue за подобряване и максимизиране 
на възвращаемостта от Вашата 
инвестиция.  

TennantTrue Програма за сервизиране 
•  Максимизирате безопасността, 

продуктивността и времето за работа 
•   контролирате и защитавате Вашата 

инвестиция, намалявате общите разходи по 
притежаването на продукта

•   Възползвате се от услугите на 250 обучени 
сервизни техници в цяла европа

TennantTrue резервни части  и доставчици
• използвате Вашата машина с увереност
•  Възползвате се от предимствата на 

безпроблемна работа години наред 

TennantTrue разтвори за почистван
•   Получавате непрекъснато добри резултати 

при почистване 
•   избирате между предимствата, от които се 

нуждае Вашата компания

РЕШЕНИЕ ЗА ГОДИНИ НАПРЕД 
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Рециклиране на водата 
за удължено време на 

почистване
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Технологиите ec-H2O и FaST са 
сертифицирани от NFSI (Национален 
институт за безопасност на подовете). 
NFSI сертификацията означава, че продуктът 
е преминал през 2-стъпковия процес на 
тестване, който гарантира, че продуктът за 
миене на подове намалява потенциалната 
опасност от подхлъзване и падане. 

Технологиите ec-H2O и FaST са 
регистрирани в NSF Интернационал. 
NSF интернационал е независима 
организация с идеална цел, която гарантира 
че формулировките и етикетите на тези 
продукти отговарят на нормативната уредба 
за безопасност на храните. 

Почистващите препарати на Теннант 
FaST 365 и FaST 965 са отличени с 
Европейския Еко-етикет. Той гарантира, 
че FaST препаратите на Теннант указват по-
малко въздействие върху околната среда в 
сравнение със стандартните препарати. 

През 2009 година технологията  
ec-H2O™ спечели Европейската награда 
за Бизнес иновация на годината, една 
от най-престижните награди за бизнеса. 
Наградите на европейския бизнес  
(www.businessawardseurope.com) е 
независима програма, която открива 
и промотира добрите постижения, 
най-добрите практики и иновации на 
европейската бизнес общност. 
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Намалете Вашите разходи по 
инвентара, като използвате иновативна 
почистваща технология, която е гъвкава 
и лесна за работа 
– Т16 предлага всичко това  

По-изгодна за работа и поддръжка
Т16, оборудвана с изключителните почистващи технологии на Теннант, 
е проектирана да бъде по-изгодна за работа и поддръжка в сравнение 
с традиционните методи за почистване, основаващи се на разходи по 
закупуване, консумативи, поддръжка, както и традиционно по-високата 
препродажбена стойност на Теннант.

Mатериалите и частите, които са вложени в Т16, са с най-добро 
качество и с това гарантират здравината на конструкцията и удължават 
експлоатационния живот на машината. Тиха като шепот при работа 

Най-тихата машина сред продуктовата линия на нашите индустриални 
подопочистващи машини 
Т16 Ви позволява да почиствате безпрепятствено по всяко време и 
навсякъде в сградата.  работейки при 68 dBA Т16 няма да обезпокои 
клиентите, служителите, студентите, пациентите или другите 
посетители на чувствителните на шум места. По-голяма безопасност за 
оператора, комфорт и лесна употреба

Несравнимият дизайн на Т16 е иновативен и улеснява работата на оператора
Бързо действащият контролен модул touch-and-go на кормилото дава 
увереност и позволява на оператора да държи и двете си ръце върху 
кормилото и едновременно с това да сменя функциите за почистване. 
изключително добрата видимост и комфорта за оператора подобряват 
контрола над машината и повишават безопасността.

Иновации, които увеличават 
продуктивността и намаляват 

разходите

A B C D E F
Намалява умората и 

усилията на оператора 
благодарение на 

кормилната системата 
с гъвкава ос, която 

гарантира гладкото и 
лесно управление

Подобрява процеса 
на почистване с 

опционалната система 
за сухо метене, при 

което прахът се улавя 
в отделна филтърна 
торба за еднократна 

употреба. 

Удължава живота 
на компонентите и 

намалява разходите 
по поддръжката 

благодарение на ас 
задвижващия мотор 

без четки, който работи 
много по-ефективно 
от традиционните DC 

мотори

Намалява 
оперативните разходи 

благодарение на 
здравата конструкция 

на машината, която 
издържа на тежките 
условия на работа, 

но същевременно е 
конструирана така че 
да не нанася повреди 

по стените и чупливите 
предмети

Подобрявате 
резултатите от 

почистването, ако 
оборудвате Т16 с 

такава почистваща 
глава, която пасва 

най-добре на Вашите 
работни условия. 

Намалявате разходите 
поради подхлъзване 
и падане и разходите 

за поддръжка с 
параболичната 

скуиджи система, която 
предлага отлично 

извличане на водата 
и може да се сменя 

лесно без инструменти. 

Операторската кабина 
трябва да се поддържа 
спретната и чиста, за да 
се постигнат нови нива на 
продуктивност. страничната 
карго мрежа и изваждащата 

се кутия за 
инструментите 
помагат на 
оператора да бъде 
организиран и да 
поддържа кабината 
чиста.

Лесните за идентифициране 
критични точки по 
поддръжката гарантират, че 
ежедневната поддръжка ще 

бъде извършена 
и машината Ви ще 
бъде стопанисвана 
правилно.

Бързо действащият 
контролен модул Touch-
and-Go с един единствен 
бутон – по-голяма безопасност 
благодарение на интуитивния 
контролен инструмент 
разположен точно пред 
оператора. За да смени 
почистващата функция, 
операторът не се налага да 
отделя ръцете си от кормилото. 

Т16 ОТВЪТРЕ

Технологиите на Теннант  
(опционални иновации в почистването)

Електрически активирана вода

Foam Scrubbing Technology

T M

Foam Scrubbing Technology
Patents Pending

Почистваща технология с пяна

Рециклиране на водата за 
удължено време на почистване

• По-голяма безопасност - отлично извличане на 

разтвора, сертифицирана от NFSI

• По-малки разходи - елиминира закупуването на 

ежедневни почистващи препарати

• Химикали – ефективно заменя леките до умерено 

силни почистващи препарати

• По-голяма безопасност - отлично извличане на 

разтвора, сертифицирана от NFSI

• По-малки разходи - намалява употребата на химикали 

с до 90%  

•  Химикали – два типа химикали от леки до силни 

обезмаслители

• По-голяма безопасност – намалява циклите по 

почистване на резервоара и боравенето с мръсна вода

• По-малки разходи - намаляват се консумацията на 

вода и отпадъчната вода с до 66%

• Химикали – всички типове химикали – основно умерени 

до силни обезмаслители
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КАЧЕСТВЕНИ ОПцИИ, КОИТО 
ГАРАНТИРАТ ДОБРАТА 
ПРОДУКТИВНОСТ 

ефективно почиствате 
по ъглите благодарение 
на страничната четка, 
която увеличава 
широчината на 
почистваната пътека, а с 
това и продуктивността. 

Намалявате 
разходите за ремонт 
и предпазвате 
задното скуиджи, 
когато при 
движение на заден 
ход монтирате 
предпазната броня 
за задното скуиджи. 

със защитния 
покрив предпазвате 
операторите от 
падащи предмети, 
а самата машина 
Т16 предпазвате от 
повреди при удари 
в тежки условия 
благодарение на 
предната броня.

Засмуква идеално 
водните разливи 
в трудните за 
достигане участъци 
благодарение 
на вградената 
телескопична 
вакуумна тръба. 


