
VYTVÁŘÍME ČISTŠÍ, BEZPEČNĚJŠÍ, ZDRAVĚJŠÍ SVĚT

T12
KOMPAKTNÍ, OBSLUHOU ŘÍZENÝ 

BATERIOVÝ ČISTÍCÍ STROJ

SÍLA

Zažijte sílu odolného, řízeného čistícího stroje 

s kompaktní čistící stopou

PRODUKTIVITA

Zvyšte produktivitu čištění za použití 

nejnovější chemicky čisté technologie  

Tennant ec-H2OTM

ZKUŠENOST

Snižte své náklady a zajistěte maximální 

využití času s bezproblémovým čistícím 
strojem s robustní konstrukcí



T12 POSKYTUJE VYSOKOU PRODUKTIVITU V KOMPAKTNÍM 
DOBŘE OVLÁDATELNÉM, OBSLUHOU ŘÍZENÉM STROJI

MNOHO VÝHOD – VŠE UMOŽŇUJE T12

KOMPAKTNÍ S VYSOKÝM VÝKONEM

Kombinace inovativních prvků a  značné síly  pomáhají redukovat čas vynaložený na čištění a 
poskytují vysoký výkon.

ZVYŠTE PRODUKTIVITU

Udělejte více za méně času s tímto výkonným čistícím strojem.
Prodlužte až o trojnásobek čištění na jediné doplnění nádrže čistícím roztokem díky technologii ec-
H2OTM.

SNIŽTE NÁKLADY

Odolnost, spolehlivost a inovativní technologie přispívají ke snížení Vašich provozních nákladů za 
dosažení ještě lepšího výsledku.

ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

Zajistěte si klid v duši operátorsky snadným a bezpečným zařízením, které neohrožuje životní 
prostředí.

SNADNÁ OBSLUHA A ÚDRŽBA

Navržen tak, aby se snadno ovládal a udržoval – T12 maximalizuje Vaši výkonnost a produktivitu.



T12
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SNADNÁ OBSLUHA
Ovládací prvky jsou snadné 

s využitím 1 StepTM

spouštěcího tlačítka, které 

usnadňuje školení obsluhy a 

zajišťuje skvělé výsledky 

čištění.

ZVYŠUJE 

PRODUKTIVITU
Čistí podlahu od kraje ke 

kraji a  dosahuje tak až o 

28% širší stopu čištění s 

volitelnými postranními 

kartáči.

ODOLNOST
Prodlužte životnost dílů a 

redukujte náklady na údržbu 

s pohonem na bezkartáčový 

motor (AC) s vyšší 

efektivitou než standardní 

motory (DC).

VYLEPŠENÁ  ZKUŠENOST
Snižte únavu obsluhy a zvyšte 

její bezpečnost velkoprostorovým 

kupé pro obsluhu, které 

poskytuje dostatek prostoru 

nohám, přičemž poskytuje vstup

i výstup z jedné strany stroje.

MĚJTE VÝSLEDKY
Dosáhněte vyšší výsledků 

díky drhnoucí kartáčové 

hlavě (diskové nebo 

cylindrické), která nejlépe 

vyhovuje náročným použitím 

a poskytuje snadnou 

výměnu kartáče bez použití 

nářadí.

PODPORUJTE BEZPEČNOST

Snižte nebezpečí uklouznutí a 

pádu díky parabolické stěrce 

Dura-TrackTM , která poskytuje 

výjimečné stírání vody a je 

snadno vyměnitelná bez použití 

nářadí.



NAVRŽEN PRO SNADNOU OBSLUHU A ÚDRŽBU

STANDARDNÍ PRVKY T12 A T12 XP T12 T12 XP

Velké zelení startovací tlačítko 1-StepTM Standard Standard

Diagnostický panel Standard Standard

Ovládací prvky a klakson vpravo na 
desce

Standard NA

Ovládací modul Touch-n-GoTM NA Standard

Klakson na volantu NA Standard

Přední světla Volitelné Standard

Sedadlo Deluxe Volitelné Standard

T12 usnadňuje vyškolení obsluhy a umožňuje 

díky ovládacím prvkům nespouštět oči ze stopy 

čištění.  Velké spouštěcí tlačítko 1-StepTM 

aktivuje funkci drhnutí a s tím spoustu dalších 

operátorských nastavení. Díky snadno 

rozpoznatelným žlutým dotekovým bodům se 

šetří čas údržby i běžné kontroly.

Žlutý dotekový bod
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FOPS certifikovaná 

stříška pro ochranu 

obsluhy před shora 

padajícími předměty.

Sací hubice poskytuje 

pohodlné a rychlé 

odsání tekutiny bez 

nutnosti otáčení stroje.

Ostřikovací hadice 

napomáhá čistit i 

hůře přístupná 

místa a čistí rychle

a jednoduše.

Redukce nákladů na 

údržbu a opravy 

zajišťuje odolná 

konstrukce nárazníku 

chránícího 

parabolickou stěrku i 

stroj.



TENNANT TECHNOLOGIE BEZ CHEMIKÁLIÍ

Technologie  ec-H2O™ elektrické přeměny vody na roztok pro inovativní 
čištění, který čistí efektivně, šetří peníze zvyšuje bezpečnost a nezatěžuje 
životní prostředí chemikáliemi při každodenním mycím a čistícím cyklu.*

ĆISTÍ EFEKTIVNĚ
Celosvětové zkoušky zákazníků a třetích stran prokázaly, že čištění za poci
drhnutí technologií ec-H2OTM může efektivně odstranit i odolné nečistoty.

ŠETŘÍ PENÍZE
Nižší náklady a vyšší produktivita, rychlejší proškolení obsluhy, provoz 
zařízení a značné snížení manipulace s chemikáliemi a jejich skladováním.

VYŠŠÍ BEZPEČNOST
NSFI potvrzuje, že technologie ec-H2OTM výrazně snižuje rizika pádů a 
uklouznutí na mytých podlahách. NSF znamená, že použití ec-H2OTM je 
bezpečnější dokonce i v prostředí, kde se manipuluje s potravinami a 
nápoji.**

SNIŽUJE NEGATIVNÍ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Snižuje dopad na životní prostředí nižší spotřebou vody díky speciální 
technologii mytí, sníženým použitím chemikálií. Čistící stroj díky svému 
vybavení technologií ec-H2OTM snižuje svou spotřebu vody až o 70%.

*en-H2O technologie není navržena k odstranění všech nečistot, včetně 

velké koncentrace olejů a tuků. Pro odstranění těchto nečistot může být 

nezbytné použití standardních čistících prostředků a chemikálií.

** Ověřte možnosti používání ve Vašem prostředí. NFSI je soukromá americká 

společnost a její testovací a certifikační metody podléhají zákonům, předpisům a 

nařízením Spojených států amerických. 



SYSTÉM ČIŠTĚNÍ

Záběr čištění 810 mm
- s postranními kartáči na drhnutí 1040 mm

POHONNÝ SYSTÉM KARTÁČŮ

Disková drhnoucí hlava
kartáčový motor (2) 0.75 kW
Rychlost karáče 325 ot. / min
Hmotnost přítlaku (proměnný) 114 kg
Průměr kartáče (2) 405 mm

Cylindrická hlava s drhnoucím kartáčem
Kartáčový motor (2) 0.75 kW
Rychlost 600 ot. / min
Hmotnost přítlaku (variabilní ) 91 kg
Průměr kartáče (2) 180 mm

NÁDRŽE

Nádrž na roztok 132 L
Recyklační nádrž 166 L
Odmlžovací komora 34 L
Sací ventilátor 0.6 kW

Rychlost 14500  ot. / min
Zdvih vody 1650 mm

POHONNÝ SYSTÉM

rychlost vpřed (variabilní) 8 km/h
rychlost vzad (variabilní) 4 km/h
Hnací motor 0,89 kW
Stoupavost
- přepravní při hrubé hmotnosti 8˚ / 14.1%
- Pracovní (drhnutí) 4˚ / 7%

SPECIFIKACE STROJE

Délka 1710 mm
Šířka 945 mm

Zadní stěrka (hrubá šířka ) 990 mm
s postranními kartáči 1065 mm

Výška 1420 mm
- Se stříškou 2095 mm
Hmotnost 468 kg
- Se standardní 180 AH baterií 694 kg
Poloměr otáčení (min.) 1855 mm
Hlučnost (od obsluhy)

Diskový: Mode #1 * 62 dBA; Kpa 3 dBA
Cylindrický: Mode #1 * 63 dBA; Kpa 3 dBA

(Hlučnost testována dle IEC 60335-2-72)
* odsávání zapnuto, stěrka dole, Kartáče zapnuty - zdviženy

ZÁRUKA

Pro informace o záruce a záručních podmínkách kontaktujte svého místního zástupce
či distributora.

Speci�kace se mohou změnit bez předchozího upozornění.


