Машини за градско почистване

МАШИНИ ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ
И МОКЕТИ

ТЕННАНТ сервиз
Максимално сигурен, продуктивен и съвременен
Контролира и опазва Вашата инвестиция
В Европа имаме повече от 200 обучени в нашата
фабрика сервизни техници
Сервизните условия отговарят на Вашите нужди

Green Machines 414/424 (Дизел)

R3

Проектирана за почистване на
най-предизвикателните открити площи
Изключителна маневреност, продуктивност
и гъвкавост
Широчина на метене: 117 см
Обем на бункера за отпадъци: 248 л

Компактна машина с кабел с технология за бързо
съхнене на килима
Чисти на преден и заден ход с ниска влажност
Лесна за пълнене, изпразване и почистване на
подвижните резервоари с дръжки
Работна широчина/обем на резервоара за работен
разтвор: 38 см/ 19 л

Части и доставки от ТЕННАНТ
Доверете се на Вашата машина ТЕННАНТ
Извлечете полза от дългогодишна безаварийна работа
Почистващите решения на ТЕННАНТ
Осъществете дългосрочните си цели за почистване
Изберете дълготрайните ползи за компанията Ви

Green Machines 500ze (С акумулатори)
Почиства Вашия градски център през деня или през
нощта без да смущава хората
8 часа непрекъсната работа
Широчина на метене: 120 - 190 см
Обем на резервоара за отпадък/височина на
разтоварване: 0,75 м³/ 140 см
Технология на контрол на запрашаването
Cloudmaker®
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1210/1215
Екстрактор с кабел
Специален накрайник за твърд под
Опция-накрайник за мека мебел и стени
Работна широчина 1210/1215 -Обем на резервоара
за работен разтвор 27см/30 см - 15 л/30 л

Green Machines 636 (Дизел)
Недостижим резултат от метене
и комфорт на оператора
Широчина на метене: 130 - 205 см
Обем на бункера за отпадъци/височина на
разтоварване: 0,75 м³/ 14 0см
Лесна за работа с един единствен бутон
Технология на контрол на апрашаванетоCloudmaker®

ATLV (Дизел)
Подобрете имиджа и чистотата
на Вашите общински и паркови площи
Впечатляващо засмукване на боклука и вакуумен
хобот за труднодостъпни места
Работна широчина: 122 см
Обем на бункера за отпадък: 415 л

E5
Мощен компактен екстрактор-автомат за
дълбочинно почистване
Лесен за пълнене, изпразване и почистване на
подвижните резервоари с дръжки
Опция - накрайници за под и мека мебел
Работна широчина/резервоар за работен разтвор:
38 см/ 10 л

1610
Машина за пране на мокет с двойна технология и
ниска влажност
Технология за поддържащо почистване
ReadySpace™
Технология за дълбочинно основно почистване
Работна широчина/обем на резервоара за работен
разтвор: 56 см, 80 л

V-BP-7

F3/F8/F12
Работна широчина: 43 см
Обороти на четката/пада:
165/400 /190 или 380 об./мин
Ниво на шума: 56/59/65 dBA

Идеална за работа в тежки условия
с натиск на пада от 42,6 кг
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B1
Работна широчина: 51 см
Обороти на четката/пада: 1100 об./мин

2370
Високооборотна полираща машина с контрол на
запрашаването за чуствителни
към чистотата на въздуха закрити площи
Настройка на натиска
Работна широчина: 51 см
Обороти на четката/пада: 1700 об./мин

Комфортна и ергономична прахосмукачка-раница
със здрави накрайници за всякакви повърхности
Стандартна 4-степенна HEPA филтрация за
подобряване качеството на въздуха в помещението
Икономически изгодна, намалява разходите до
25% в сравнение с останалите професионални
прахосмукачки
Лека, с обем на торбичката от 5,7 л

V3
Почиства бързо и лесно, еднакво добре твърди и
меки подови настилки
Поддържа качествено почистване чрез здрави ,
изпитани компоненти
Компактен дизайн обем на торбичката от 11 л
Опция-система за тристепенно НЕРА филтриране
прихваща малки прахови частици
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V6
Здрава професионална прахосмукачка за сухо
почистване на всякакви повърхности
Лесни за употреба телескопични тръби за трудно
достъпни места
Ключът за работа на две степени позволява
ултратиха работа в чувствителни към шум
места -68 dBA
Стандартна тристепенна НЕРА филтрационна
система, която улавя и най-малките прахови частици

V10/V12/V14
Прахо и водосъбиращи индустриални машини
Обем на резервоара за всякакви приложения
Опция - накланяща количка за V 14

ПРЕГЛЕД НА
НОМЕНКЛАТУРАТА
ЗА ЕВРОПА
Екологичните
решения за почис тване
с а у с пе х з а В а с

250
Сешоар за под
3 степенен режим на работа
Диаметър на вентилатора: 24 см

Спесификациите са обект на промени

Изключително тихи, мултифункционални подови
машини за професионално мокро и сухо почистване

Свръх високооборотни полиращи машини за
професионално полиране и кристализация

Свържете се с нас за демонстрация или допълнителна информация:
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ЕДНОДИСКОВИ МАШИНИ
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Оригинални части, доставки
и сервиз на ТЕННАНТ

<	
Максимализирайте
V-SMU-36

производителността чрез

Вертикална прахосмукачка
Работна широчина 38 см
Обем на торбата 3,6 л
Стандартна тристепенна НЕРА
филтрационна система

иновативни технологии
<	
Разчитайте на изключителните
постижения на ТЕННАНТ при
почистване

ОТ ПРОЗРЕНИЕТО ДО ИНОВАТИВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИИТЕ НА ТЕННАНТ
ec-H2O® - технология с електрически конвертирана вода
ec-H2O започва с вода и завършва с вода.
Почистването без химикали намалява замърсяването на
околната среда.Отпада нуждата от производство, опаковки,
транспорт и складиране на химикали. ec-H2O използва до
70% по-малко вода в сравнение с конвенционалните миещи
методи.
FaST - Технология за почистване с активизирана пяна
Използвайки 70% по-малко ратвор, чрез FaST се постига почист и безопасен под, като се намалява риска от инциденти
при подхлъзване.
ES -Технология за продължително почистване
Система, която увеличава продуктивността и рециклира
почистващите разтвори, постигайки удължено
време за работа. Рециклирайки работния разтвор се
постига удължено време за почистване и се повишава
продуктивността. рециклирайки работния разтвор се
постига удължено време за почистване и се повишава
продуктивността.
ReadySpace -технология за бързо изсушаване на килимите
след пране
Високо продуктивна технология. Не поврежда килима,
а увеличава значително живота му.Кибимът е готов за
ползване след 30 мин.
Технология за бързо зареждане на акумулаторите
Оптимално решение да почиствате, докато другите все още
зареждат акумулаторите си. Увеличава производителността
чрез възможността да се почиства, без да се съобразявате
със зареждащия цикъл. Бързозареждащите се акумулатори
са вибрационноустойчиви и нямат нужда от никаква
поддръжка.

ТЕХНОЛОГИИТЕ ОРБИО
Портфолиото Орбио™ работещо със силата на водата,
позволява на почистващите машини да постигнат същата
ефективност без употребата на традиционните опасни
химикали.

ПРОДУКТИТЕ НА ОРБИО
Orbio 5000-Sc
Генератор, произвеждащ почистващ разтвор
на мястото за почистване
Orbio универсален почистващ разтвор
за ръчно и машинно почистване
Намалява вредното въздействие върху околната среда
Намалява опасността за Вашето здраве
Намалява Вашите разходи

Ръчноводими подомиячни автомати

СЕДЛОВИ ПОДОМИЯЧНИ МАШИНИ С
АКУМУЛАТОРИ

МОЩНИ СЕДЛОВИ ПОДОМИЯЧНИ
МАШИНИ

Ръчноводими метачни машини
с акумулатори

Т1 с кабел и Т1 В с акумулатор

T7

6200 (Дизел и с акумулатори)

Максимален комфорт, маневреност и продължителна
работа с компактната седлова машина
Опростено и интуитивно управление с един
едиствен бутон
Предлагат се с дискови или цилиндрични
четки
Работна широчина/резервоар за работен разтвор:
65-80 см/110л

Т20 (дизел или газ - с дискови или
цилиндрични четки)

S3

Компактен, мощен и маневрен - лесен за складирне
в малки помещения или ъгли
Кампактен, почиства на преден и заден
ход в много тесни пространства
Смяна на четките и гумите без инструменти за 5 секунди
Л
 есни за пълнене, изпразване и почистване
резервоари с дръжки
Опция - бързозареждащи се литиево-йонни акумулатори
T1 Работна широчина/резервоар: 38 cm/11,4 L
T1B Работна широчина/резервоар: 38 cm/9,5 L

Патентована система за почистване на
труднодостъпни места
С технологията TwinMaxTM се постига максимална
продуктивност и качество на метенето
Висококачествена конструкция и изпробвани
компоненти за дългогодишна безаварийна работа
Работна широчина/обем на бункера за отпадък:
87см/50 л

Компактен дизейн с хидравлично разтоварване
на бункера за отпадък
Смяната на четки без инструменти повишава
продуктивността и улеснява работата
Работна широчина: 107-140 см
Обем на бункера за оппадък/височина на
разтоварване: 125 л/137 см

T2
Икономии при почистването чрез продуктите на ТЕННАНТ
Идеален за малки и оживени пространства
23 кг натиск на четките
Обслужване без инструменти
Работна широчина/резервоар: 43 cm/26 L

T3
С един резервоар - 80 мин. чистене
Лесна за работа, интуитивно командно табло
Лесни за почистване санитарно-хигиенни резервоари
Работна широчина/резервоар: 43 - 50 cm/40L

T3+
Висока ефективност с ec-H2O технологията
Двустепенен натиск на четките: 21-41 кг
Закрепване на скуиджито към корпуса
Работна широчина/резервоар: 60 cm/40L

T5
С един резервоар може да почиствате до 150 мин
Работа с един единствен бутон
Лесни за почистване санитарно-хигиенни резервоари
С дискови и цилиндрични четки
Работна широчина/резервоар: 60-80 см/85л

5680
Изключително здрава машина за работа в тежка
търговска и индустриална среда
36V акумулатори - до 6 часа чистене
Двустепенен натиск на четките: 45-90 кг
Работна широчина/резервоар: 80 см/114л

Постига изключителни резултати при почистване при
най-тежки условия
Чрез патентованата си параболична система на
скуиджито се постига отлично подсушаване на пода
Чрез оперативната система с един единствен бутон
се постигат отлични резултати
Работна широчина/резервоар за работен разтвор:
102-142 см/303л

Седлови метачни машини
с двигател

T12

550 (Дизел - газ - акумулатори)

S9

S20 (Дизел-газ-акумулатори)

Висока производителност с компактната и маневрена
подомиячна седлова машина
Почиствате по-голяма площ с увеличената с 28%
работна широчина
Спестете време при рутинната поддръжка чрез
маркираните в жълто точки за обслужване
Превъзходна видимост и повишена ергономичност
Работна широчина/резервоар за работен разтвор:
81-104 см/132л

Машина със здрава стоманена конструкция,
предназначена за много тежки индустриални
натоварвания
Изключително висока производителност с
функцията за рециклиране на работния разтвор
Перфектно измиване още с първото минаване
Работна широчина/резервоар за работен разтвор:
127 см/530 л

Пестите време при метене на големи закрити
и открити площи
Настройване на двете странични четки към пода
без инструменти
Лесна и комфортна за употреба чрез ергономични
ръкохватки и ниско ниво на шума 62 dBA
Работна широчина/обем на бункера за отпадък:
90 см/ 60 л

Отличен контрол на запрашаването
Иновативни технологии Sweepmax™ & Shakemax™
Работна широчина: 127-157см
Обем на бункера за отпадъци/височина на
разтоварване: 310 л/ 152 см

T16

M20 (Дизел - газ)

S10

S30 (Дизел-газ)

Почиства големи площи както и силно оживени места
Лесна за работа с иновативния едностепенен
оперативен контрол
Тиха с 68 dBA - позволява работа по всяко време
Чрез патентованата скуиджи система се постига
изключително изсмукване на водата от пода
Работна широчина/резервоар за работен разтвор:
91-117см/190л

Революционна интегрирана почистваща система
FloorSmart®
Висок капацитет и изключително здрава за
индустриално приложение
Обем на бункера за отпадък/височина на
разтоварване: 110л/152 см
Работна широчина/обем на резервоара за работен
разтвор: 137-142см/212 л

Почиства индустриални тесни и широки
пространства
Опростена работа чрез вградено автоматично
зарядно устройство
Изключително здрава конструкция за истинско
индустриално приложение
Работна широчина/обем на бункера за отпадък:
86 см/ 85 л

Впечатляващ резултат на помитане и контрол на
запрашаването до 0,5 µ
Патентована тристепенна циклонна филтрираща
система SweepSmart™
Работна широчина: 159 - 203см
Обем на бункера за отпадък/височина на
разтоварване: 395 л/ 152 см

7300 (Машина с акумулатори - с дискови
или цилиндрични четки)

8300 (С акумулатори - с дискови или
цилиндрични четки)

S12

800 (Дизелl)

Висока производителност на почистване с тихата и
чиста акумулаторна машина
Високо ежедневно ниво на почистване
Плавна настройка на натиска на четките до 225 кг
Работна широчина/резервоар за работен разтвор:
102 см/216л

Увеличава производителността чрез едновременно
метене и миене
Лесна за работа с един единствен бутон
Широчина на миене/широчина на метене:
100-120см/127см
Обем на бункера за отпадък/резервоар за работен
разтвор:85л/216л

Отлична маневреност и подвижна странична четка за
достигане на трудно достъпни ъгли
Ефективна система за метене осигурява идеална
видимост при метене и компактен дизайн
Плъзгащ се бункер за отпадък с големи
вградени колела
Работна широчина/резервоар на бункера за
отпадък: 90 см/ 85 л
Опция-втора странична четка за постигане на
работна широчина от 110см

Индустриална метачна машина с голяма
работна широчина
Индустриален двоен канистер
Работна широчина : 168см
Обем на бункера за отпадък/височина на
разтоварване: 850 л/ 183 см

M30 (Дизел-газ)

6100

Sentinel (Дизел)

Революционна интегрирана почистваща
система FloorSmart®
Висок капацитет и изключително здрава за
индустриално приложение
Широчина на миене/широчина на метене:
122см/162см
Обем на бункера за отпадък/резервоар за работен
разтвор:198л/284л

Много здрава и ефективна още при първото метене
Дълготраен комплект акумулатори
Опционален накрайник за почистване на
труднодостъпни места
Работна широчина/обем на бункера за отпадъци:
76 см/ 85 л
Опция-втора странична четка за постигане на
работна широчина от 96см

Метачна машина с висока производителост
за най-тежки условия
Работна широчина: до 320см
Обем на бункера за отпадъци: 2,6 м³ - височина на
разтоварване: до 2,9м
Избор за мокро и сухо метене

КОМБИНИРАНИ МЕТАЧНО-МИЯЧНИ
МАШИНИ

СЕДЛОВИ МЕТАЧКИ С АКУМУЛАТОРИ

