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Foam Scrubbing Technology
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Foam Scrubbing Technology
Patents Pending

The Safe Scrubbing Alternative®

Седлова подомиячна машина

•	Току-що почистените подове 
са чисти, сухи и безопасни 
за преминаващите хора с 
технологиите ec-H2O™ или FaST

•	75% по-ниско ниво на шума (67 dBA)

•	Лесно за почистване, санитарно 
хигиенично решение и резервоар 
за отработената вода 



Отлично представяща се подомиячна 
машина, спечелила награди с 
технологиите ec-H2O™ или FaST® .

Създайте по-чиста и по-безопасна среда
Повишете безопасността и чистотата като избегнете почистващите 
препарати. Т7 използва до 70%  по-малко вода с технологията ec-H2O и  
90% по-малко почистващ препарат с FaST.

Направете Вашите съоръжения по-здравословни 
Лесен достъп до хигиеничните резервоари за бързо санитизиране – 
по-малко плесени и бактерии, които може да се развият в затворените 
резервоари. 

Тихо почистване в среда, която е чувствителна на шум
Дори и в най-чувствителните на шум места почиства тихо с ниво на шума 
от 67 dBA – 75% по-ниско отколкото при водещите конкурентни модели.

ПРОЕКТИРАН, ЗА ДА БЪДЕ 
БЕЗОПАСЕН

Минимизира риска от инциденти при 
подхлъзване и падане и помага при 
контролирането на разходите.
С технологиите еc-H2O или FaST на Вашия 
T7, току що измитите подове са чисти, 
изсъхват веднага и са безопасни за 
преминаващите хора. 

Намалява умората на оператора 
и повишава продуктивността му. 
Ергономичният дизайн прави почистването
с Т7 по-удобно за Вашия персонал. 

Повишава ефективността  и качеството на 
почистване. Добрата видимост и лесното 
опериране позволяват на операторите да 
концентрират вниманието си само върху 
областта, която трябва да почистят.
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Изключителни технологии 
Проектиран с идеята за безопасност и продуктивност T7 се предлага с ec-H2O или FaST

Двете технологии увеличават времето за работа до три пъти 

Лесни за почистване резервоари 
за чистата и отработената вода.
Изключителните резервоари 
предлагат лесен достъп при 
хигиенизиране. 

Лесни за демонтиране и подмяна 
четки и скуиджита. Със скуиджи
системата “no hassle” не са 
необходими инструменти за 
поддръжка, а заборсващите 
гуми са настроени фабрично на 
оптималния ъгъл за събиране на 
водата. 

Изработен специално за Вашите 
уникални нужди – изберете или 
диск за гладки подове без боклуци 
или цилиндрични четки за
обиране на малки боклуци. 

Почиствате тесните коридори 
и проходи благодарение на 
компактния дизайн и голямата 
маневреност на Т7. 

Новите оператори се обучават 
бързо да боравят с простия, 
интуитивен механизъм за 
управление.

Намалява риска от инциденти
благодарение на активирането на 
автоматичната спирачка при 
паркиране. 

След машината не остава 
никакъв разтвор, дори и при 
завои на 180 градуса благодарение 
на параболичното скуиджи, което 
гарантира равномерен натиск. 

Технологиите ec-H2O или FaST 
намаляват вредното въздействие 
върху околната среда.

Електрически активирана вода Технология за почистване с пяна 

Повишава 
безопасността 

•  Ежедневните почистващи препарати стават излишни
•  Няма нужда от опаковки

•  Използва до 90% по-малко химикали
•  Рециклируема опаковка

Намалява разходите •  Намалява консумацията на вода с до 70% •  Намалява консумацията на вода с до 70% 

Типове замърсители •  Заменя ежедневните препарати или препаратите с 
 общо предназначение
•  Ефективен при зеленчукови и други мазнини 

•  Две степени химикали  за почистване на мазнини 
   от слаби/средни до силни
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Технологиите ec-H2O и FaST са 
сертифицирани от NFSI (Национален 
институт за безопасност на подовете).
Сертификацията на NFSI гарантира, че 
продуктът за под е преминал през дву 
-степенния процес на тестване, който 
доказва, че продуктът спомага за 
намаляването на потенциалната 
опасност от подхлъзване и падане.  

Технологиите ec-H2O и FaST са 
регистрирани от NSF Интернационал. 
NSF Интернационал е независима,
нестопанска организация, която 
гарантира, че формулировките и 
етикетите на продуктите отговарят на 
съответните норми за безопасност на 
храните.

Еко-цветето за FaST
препаратите FaST 365 и FaST 965
е отличено с европейския ЕКО - етикет. 
Това доказва, че FaST препаратите на 
Теннант имат намалено влияние върху 
природната среда в сравнение със 
стандартните препарати. 

Компания Теннант 
Грижа за на околната среда

Т7 МИНИ СЕДЛОВА ПОДОМИЯЧНА МАШИНА
ХАРАКТЕРИСТИКИ С диск С цилиндрична четка 

	
Производителност (на час)
Теоретична макс.
 660 mm 4,250 m2  —
 710 mm —  4,578 m2                     
 810 mm 5,230 m2  5,230 m2

Реална * (стандартна) 
 660 mm 2,210 m2  —
 710 mm —  2,391 m2 

810 mm 2,760 m2  2,760 m2

Реална * (със ec-H2O/FaST) 
 660 mm 2,950 m2  —
 710 mm —  2,790 m2

 810 mm     3,680 m2  3,219 m2

Почистваща система
Описание на резервоара за работен разтвор   Пълен достъп и лесно почистване
Обем на резервоара за работния разтвор   110 L
Почистващи мотори (2)  0.45 kW  0.5 kW
Обороти на почистващите мотори 225 rpm  1500 rpm
Натиск на четката / пада  36, 54 & 73 кг  18, 36 & 54 кг

Система за засмукване
Описание на резервоара за отработената вода    Пълен достъп и лесно почистване
Обем на резервоара за отработената вода   110 L
Вакуумен мотор   0.45 kW
Реализиран вакуум   1780 mm

Система батерии
Волтаж на системата    24 волта
Ампер часов клас на батерията   235 AH
Издръжливост на батерията **  До 3.0 часа
Опционален пакет батерии (335 АН)  up to 4.5 hours

Задвижваща система
Скорост на движение напред (варира до)   6.4 км/ч.
Работна скорост напред (варира до)   5.8 км/ч.
Скорост на движение назад (варира до)   4 км/ч.

Размер / Тегло
Височина  1270 mm
Дължина  1520 mm
Ширина (със скуиджи)  
 660 mm 850 mm
 810 mm 1,000 mm
Тегло (с батериите)  386 кг
Ниво на шума *** (за оператора)  67 dBA 69 dBA

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.

* Оценката на покритието на площта  използва стандартите за практична скорост и време за изпразване / пълнене от Наръчника 
за почистване на  ISSA, 2004г.
** Издръжливостта на батерията  е сметната  на базата непрекъснат работен режим.
*** Ниво на шума по  ISO 11201 както се препоръчва от Американската Асоциация за Почистващо Оборудване  & OSHA.

ДА ВИДИШ ЗНАЧИ ДА ПОВЯРВАШ

Убедете се сами,  как подочистачката Т7 
може да Ви помогне да достигнете по-високи 
стандарти на чистота и безопасност във Вашите 
обекти. За демонстрация или допълнителна 
информация, свържете се с нас:

Запазва 
ресурсите

Намалява 
препара-
тите

Повишава 
безопас-
ността

Подобрява  
качеството 
на въздуха

Намалява 
шума

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  ориги-
налните резервни части са проектирани в съответствие с 
оборудването на Теннант. За дългогодишна безпроблемна 
работа на машината, поръчвайте само оригинални резерв-
ни части от оторизирани доставчици.

Директна сервизна мрежа
В Европа Теннат разполага с мрежа от повече от 220 обуче-
ни сервизни техници, които поддържат Вашата програма за 
почистването на ниво. Защитете Вашата инвестиция с дого-
вор за обслужване с Теннант. 

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

За по-подробна информация по темата, моля свържете се с 
Вашия оторизиран търговец на Тенннат.

ENVIROCONS

www.tennantco.com

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

ТЕННАНТ България ООД
1407 София, yл. „Кричим” № 21
БЪЛГАРИЯ
Тел.: (02) 968 19 41
Факс: (02) 968 19 08
GSM: 088 797 87 87
GSM: 088 854 69 45
E-mail: bulgaria@tennant-cee.com
www.tennant-bg.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: info@tennant.be


