
• Suprafeţele spălate  folosind tehnologia 
 ec-H2O sau FaST sunt imediat uscate şi 
 sigure putând fi redate traficului

• Capul de aspirare beneficiază de un design  
 superior ceea ce îi permite să se recupereze  
 100% din soluţie , chiar şi la întoarceri de 180˚

• Nivelul scăzut de zgomot (67dBA) 

T5

Echipament profesional de 
spălare-uscare

Foam Scrubbing Technology

TM

Foam Scrubbing Technology
Patents Pending

The Safe Scrubbing Alternative®



Îmbunatăţeşte nivelul de curăţare,
de siguranţă cu noul echipa-
ment T5 care protejează  mediul 
înconjurător

Uşor de curăţat şi dezinfectat.
Reduce formarea mâlului , a bacteriilor şi asigură un nivel 
ridicat de curăţare, având acces total la rezervoare(soluţie, apă 
reziduală) 

Reduce timpi de curăţarea a rezervorului de apă reziduala,
FaST folosind cu 90% mai puţin detergent.
Ec-H2O elimină impactul asupra mediului prin eliminarea 
operaţiilor de producere, împachetare, transport, depozitare, 
operaţii efectuate in cazul  detergenţilor tradiţionali.

Scade nivelul de zgomot
Cu numai 67 decibeli-nivelul de zgomot al unei conversaţii normale- 
T5 este cel mai silenţios echipament din clasa sa.

Conservă resursele naturale.
Utilizând tehnologiile FaST si ec-H2O se reduce cu 70% consumul 
de apă, implicit reducându-se cu 70% cantitarea de  apă reziduală.

Productivitate ridicată prin folosirea  
bateriile cu gel. Cu o autonomie de peste 
5 ore, folosind bateriile capsulate, se pro-
tejează mediul înconjurator.

FlexibilitateA maximă. legeţi dimensiunile 
de 600, 700 sau 800 in varianta disc sau 
650, 800 mm in varianta cu perii cilindrice,  
pentru toată varietatea de spaţii şi aplicaţii.

Micşoarează riscul de alunecare şi 
cădere. Suprafeţele spălate cu tehnologiile 
FaST şi ec-H2O asigură uscare rapidă , 
putând fi redate imediat traficului.



T5 obţine rezultate superioare de curăţare

FaST
•	 Echipeaza-ti	T5	cu	FaST(Foam-activated		Scrubbing	Technology)	
 –  Primul şi singurul sistem automat de spălare certificat de NFSI-National 

Floor	Safety	Institute 

Cu T5 şi FaST:

•	 Suprafaţa	curaţată	este	uscată	şi	sigură	imediat		pentru	că	FaST	elimină	
 rezidurile chimice care pot produce alunecarea.
•	 Operatorul	lucrează	în	condiţii	sigure	–	nu	intră	în	contact	cu	detergenţi.
•	 Foloseşte	numai	detergentul	de	care	are	nevoie.	Sistemul	FaST	dozează	
 detergentul si apa, reducând si eliminând  resturile de detergent

ec-H2O
•	 Echipaţi-vă	T3	cu	sistemul	ec-H2O
 – ec-H2O este o tehnologie ecologică  care face ca apa să 
  se comporte ca un detergent
 – ec-H2O protejează mediul prin eliminarea operaţiunilor de    
  producere, împachetare, transport, depozitare, 
  operaţiuni folosite în cazul produselor tradiţionale

Cu T5 şi ec-H2O

•	 ec-H2O	începe	procesul	de	curăţare	cu	apă	şi	îl	
 termină tot cu apă
•	 ec-H2O	foloseşte	cu	70%	mai	puţină	apă	decât	
 metodele traditionale de curăţare
•	 metodă	alternativă	la	metodele	tradiţionale	de	curăţenie

      FaST  
 Zone	cu	grad	normal	de	murdărie		 FaST	365/965	 
 Zone cu grad ridicat de murdărie(unsori,uleiuri)  FaST 965

   ec-H2O

Zone cu grad normal de murdărie  da

Zone cu grad ridicat de murdărie(unsori,uleiuri)    
-

Elimină necesitatea revenirii cu mopul in spatele 
echipamentului pentru retuşuri, acesta fiind prevazut
cu o fustă de captare a apei pulverizate.

Durata de spalăre este  de peste 150 de minute cu o 
singură încarcare a rezervorului de apă, în situaţia în 
care T3  este echipat cu FaST sau ec-H2O.

Câstigaţi timp si spaţiu prin poziţionarea încărcătorului 
în corpul echipamentului.

Pornirea  se face rapid prin apăsarea unui singur buton 
de control şi se curată timp de peste 5,5 ore.

Elimină posibilitatea de contact a operatorului cu apa 
murdară toxică, prevenind înfundarea furtunelor, prin  
echipare cu filtru de reţinere a particulelor grosiere.



ec-H2O si FaST sunt 
certificate de către NFSI
www.nfsi.org

Garanţie 24 luni ( sau max. 2000 ore de funcţionare) pentru subansamble şi 12 luni (sau   
  max.1000 ore de funcţionare) pentru manoperă, excluzând piesele uzate. 

VEZI ŞI CREZI
Vezi cum  T5 te poate ajuta  să îţi 
îmbunătăţeşti standardele de curăţe-
nie şi siguranţă în activitatea ta. Pentru 
demonstraţii si informaţii suplimentare, 
contactaţi-ne

T E N N A N T  E U R O P E  N V
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel:	+32	3	217	94	11
Fax:+32	3	217	94	19
E-mail: europe@tennantco.com

T 5 – ECHIPAMENT DE SPĂLARE-USCARE 
CU DIRIJARE DE PE SOL

T E N N A N T  U K  LT D .
Gladstone Road
Northhampton NN5 7RX
UNITED KINGDOM
Tel:	00800-2255	8366
Fax:	00800-3298	3662
Tel:	01604	583191	(local	rate	UK	only)
Fax:	01604	587909	(local	rate	UK	only)
E-mail: europe@tennantco.com

T E N N A N T  C E E  G m b H
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

    Disc  Cilindric

Dimensiunile echipamentului   

Lăţimea de lucru(lăţimea de spălare) cm 60-70-80 65-80

Lăţimea de aspirare cm 92-105-119 105-119

Dimensiuni	(Lxlxh)	 cm	 135x65/75/	 135x73/

   85x112 88x112

Greutatea	echipamentului(netă)	 kg	 143-152-158	 162-166

Sistemul de spălare

Productivitatea	teoretică	(max)	 m²/h	 2700-3150-3600	 2925-3600

Productivitatea	practică	(max)	 m²/h	 1375-1625-1875	 1500-1875

Numărul	de	perii/paduri	 buc.	 2	 	 2

Diametrul	periei/padului	 cm	 30-35-40	 -

Lăţimea	periei	cilindricexdiametru	 cm	 -	 	 66/81x15

Peria	ajută	la	deplasare	 da/nu	 nu	 	 nu

Tracţiune	pe	roţi	 da/nu	 da	 	 da

Presiunea	pe	perie/pad	 kg	 18-36-54	 18-36-54

Sistem de recuperare a apei reziduale

Debitul	de	aspirare	a	aerului	 l/s	 33	 	 33

Presiunea  de ridicare a apei kPa 15,5  15,5

Capacitatea rezervorului de solutie L  85  85

Capacitatea rezervorului de apă reziduală L 102  102

Puterea

Sursa de putere   baterie 24V baterie 24V

Puterea consumată W 1200  1200

Clasa	de	protecţie	 I/II/III	 III	 	 III

Nivelul	de	zgomot(DIN45635)	 dB(A)	 67	 68

Funcţionare

ec-H2O	 da/nu	 da	 	 da

FaST	 da/nu	 da	 	 da

Cilindric/Disc	 	 	 disc	 	 cilindric

Deplasarea

Viteza	de	transport	 km/h	 4,5	 	 4,5

Viteza	de	lucru	 km/h	 2,5	 	 2,5

Capacitatea de urcare % 8  8

Diametrul	de	întoarcere	 cm	 135-150-163	 157-164

CONCENTRATE FaST-PAK-CON-
CENTRAT DE CURĂŢARE

Uşor de montat, cartuşele de  FaST-
PAK sunt sigure in utilizarea pe o va-
rietate de pardoseli, atât cele cu grad 
normal de murdărie cât si cele cu grad 
ridicat de murdărie(unsori, uleiuri)
Disponibil	in	FaST	365	pentru	cu-
răţenia zilnică sau FaST 965 pentru 
curăţenia in zonele cu grad ridicat de 
murdărie

www.tennantco.com996754-02/09

”Ecoflower” este logo-ul eco euro-
pean care vă ajută să recunoasteţi 
produsele şi serviciile care protejea-
ză mediul înconjurător. 


