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T7
ÅKBAR KOMBISKURMASKIN

n   Nyskurade golv är rena, torra och säkra att beträda efter bara sekunder  
med ec-H2O™- och FaST®-teknologin

n   Tyst, ljudnivå på endast 67 dBA

n   Lätt rengörbara Hygenic®-ren- och smutsvattentankar

V I  S K A PA R  E N  R E N A R E ,  S Ä K R A R E  
O C H  H Ä L S O S A M M A R E  V Ä R L D

U
T

R
U

S
T

N
IN

G



SKAPA EN RENARE, SÄKRARE MILJÖ
Eliminera maskinrengöringsmedel och använd upp till 70% mindre vatten med ec-H2O-teknologin. 
Med FaST-teknologin, använd 90% mindre rengöringsmedel och upp till 70% mindre vatten.

FÖRBÄTTRA MILJÖHÄLSAN I DIN ANLÄGGNING 
Lättåtkomliga hygienska tankar för snabb rengöring - minskar mängden mögel  
och bakterier som kan växa i smutsiga tankar.

RENGÖR TYST I LJUDKÄNSLIGA MILJÖER
Skura även de mest ljudkänsliga miljöerna med en ljudnivå på endast 67 dBA.

UTFORMAD FÖR SÄKERHET
Minimera risken för halk- och fallskador och kontrollera Era försäkringskostnader.  
Med ec-H2O- eller FaST Foam-skurteknologi på din T7, är nyskurade golv rena,  
torra och säkra att beträda omedelbart.

MINSKA OPERATÖRSTRÖTTHET OCH ÖKA PRODUKTIVITETEN
Ergonomisk design gör rengöring med T7 mera bekväm för din personal.

ÖKA SKUREFFEKTIVITETEN OCH KVALITETEN 
Klar sikt och enkla kontroller innebär att operatörerna kan fokusera enbart på sin rengöringsmiljö.

KOMBISKURMASKIN MED ÖVERLÄGSEN  
PRESTANDA, UTRUSTADE MED PRISBELÖNT
EC-H2O™ ELLER FAST®-TEKNOLOGI

1.005.001.eu.en           T7 Brochure           09/2012
©2011 The Tennant Company logo and other trademarks designated with the symbol “®” are trademarks of Tennant Company registered  
in the United States and/or other countries. Tennant Company’s products are sold and serviced through subsidiaries of Tennant Company and distributors.



ec-H2O™-teknologin omvandlar 
vatten elektriskt till en innovativ 
rengöringslösning som rengör 
effektivt, sparar pengar, förbättrar 
säkerheten och minskar miljöpåverkan 
jämfört med rengöringsmedel för 
dagligt bruk. 

FaST® Foam-skurteknologi använder 
upp till 70% mindre vatten och 90% 
mindre kemikalier för att förbättra 
golvgreppet i enlighet med certifiering 
från NFSI, vilket bidrar till att minska 
risken för halk- och fallolyckor. 
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Alla teknologier ökar 
rengöringskapaciteten upp  
till tre gånger.

EXKLUSIVA
TEKNOLOGIER  
(rengöringsinnovationer som tillval) 

INUTI

T7

A Rengör trånga utrymmen och smala 
gångar med T7:s kompakta design  
och överlägsna manöverförmåga.

B Utbilda enkelt nya operatörer att 
använda de enkla, intuitiva kontrollerna.

C Minska miljöpåverkan med  
ec-H2O-eller FaST-teknologi.

D Ren- och smutsvattentankar enkla att 
rengöra. Exklusiva Hygenic®-tankar är 
fullständigt åtkomliga för rengöring.

E Anpassad för att uppfylla dina unika 
behov - välj discborstar / rondellhållare för 
jämna golv utan skräp eller cylinderborstar 
för uppsamling av lätt smuts.

F T7 :s tryckutjämnande, parabolformade 
sugskrapa lämnar inte kvar någon 
rengöringslösning, inte ens vid 
180-graderssvängar.

G Avlägsna och byt ut borstar och 
sugblad snabbt. Dessutom, med det 
“problemfria” sugskrapsystemet, 
behövs inga verktyg för underhåll och 
sugskrappan är fabriksinställt med den 
optimala uppsugningsvinkeln.

H Minska risken för olyckor 
med automatisk broms- och 
parkeringsbromsfunktion.
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T7 MICRO RIDE-ON FLOOR SCRUBBER-DRYER 
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SKURSYSTEM 650 MM 800 MM

Produktivitet (per timme)
Teoretiskt max

Discsystem 4160 m²/h 5120 m²/h
Cylindersystem — 5120 m²/h

Uppskattad praktisk* (konventionell)
Discsystem 2750 m²/h 3500 m²/h
Cylindersystem — 3500 m²/h

Uppskattad faktisk* (ec-H2O/FaST)
Platta  
Cylinderformad  

RENVATTENSYSTEM

Renvattentank beskrivning  Fullständigt åtkomlig och rengöringsbar Fullständigt åtkomlig och rengöringsbar
Kapacitet renvatten 110 L 110 L
Borstmotorer (2)

Discsystem 0,45 Kw 0,45 Kw
Cylindersystem 0,5 Kw 0,5 Kw

Borstmotorhastighet
Discsystem 225 rpm 225 rpm
Cylindersystem 1500 rpm 1500 rpm

Borst-/disctryck
Discsystem 36,54 & 73 kg 36,54 & 73 kg
Cylindersystem 18,36 & 56 kg 18,36 & 56 kg

SMUTSVATTENSYSTEM 

Renvattentank beskrivning  Fullständigt åtkomlig och rengöringsbar Fullständigt åtkomlig och rengöringsbar
Smutsvattentank kapacitet  110 L 110 L
Sugmotor 0,45kW 0,45kW
Sugvattenlyft 1780 mm 1780 mm

BATTERISYSTEM

Systemspänning 24 volt 24 volt
Batteri amperetimmar 240 Ah (C5)  240 Ah (C5)
Batteri drifttid**  upp till 4 timmar upp till 4 timmar
Tillval batteripaket 300 Ah (C5) upp till 5 timmar upp till 5 timmar
  
DRIVSYSTEM

Transporthastighet framåt (variabel till) 6,4 km/h 6,4 km/h
Arbetshastighet framåt (variabel till) 5,8 km/h 5,8 km/h
Transporthastighet bakåt (variabel till) 4 km/h 4 km/h

MASKINSPECIFIKATIONER 

Produkthöjd 1270 mm 1270 mm
Produktlängd 1520 mm 1520 mm
Produktbredd (med sugskrapa)  910 mm 1000 mm
Produktvikt (med 255 Ah-batterier) 471 Kg 471 Kg
Ljudnivå*** (operatörens öra) 

Platta 67dBA 67dBA
Cylinderformad  67dBA 67dBA

GARANTI

24 månader (eller 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller 1 000 driftstimmar) för arbete, beroende  
på vad som inträffar först, exklusive slitdelar. 

* Uppskattade täckningstal använder standarder för praktisk hastighet och tömnings-/påfyllningstid från handboken 2004 ISSA Cleaning Times. 
** Körtiderna är baserade på kontinuerlig skurning. 
*** Ljudnivåer efter ISO 11201 i enlighet med rekommendation från American Association of Cleaning Equipment manufacturers & OSHA. 

*Specifikationerna är föremål för ändringar utan föregående notis.
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MILJÖANSVAR

ec-H2O- och FaST-teknologin är NFSI 
(National Floor Safety Institute)-
certifierade. NFSI-certificatet intygar 
att en produkt har godkänts i en 
testprocedur i 2 steg, som bevisar att 
golvprodukten bidrar till att minska 
risken för halk- och fallolyckor.

ec-H2O- och FaST-teknologin är 
registrerade av NSF International.
NSF International är en oberoende, 
ej vinstdrivande organisation som 
säkerställer att sammansättning och 
märkning på dessa produkter uppfyller 
lämpliga regler för livsmedelssäkerhet.

Rengöringsmedlen Tennant FaST 365 
och FaST 965 har belönats med den 
europeiska eco-märkningen.  
Detta bevisar att vår Tennant 
FaST-rengöringsmedel har minskat 
miljöpåverkan jämfört med 
standardrengöringsmedel

ec-H2O™-teknologin vann  
European Business Award 2009
för årets företagsinnovation, ett av  
de mest prestigefyllda företagspriserna. 
European Business Awards  
(www.businessawardseurope.
com) är ett oberoende prisprogram 
som har instiftats för att erkänna 
och främja utmärkthet, bästa 
praxis och innovationstänkande 
inom det europeiska 
företagsverksamhetsområdet.

Minska
Buller

Öka  
säkerheten

Spara
Resurser

Minska  
mängden

Rengörings-
medel

Förbättra
Luftkvaliteten

GENUINA TENNANT-RESERVDELAR, 
FÖRBRUKNINGSARTIKLAR OCH SERVICE

Tennants Serviceprogram
▪ Maximera säkerhet, produktivitet och driftstid
▪  Kontrollera och skydda din investering och sänk  

din totala ägandekostnad
▪  Dra fördel av över 200 fabriksutbildade 

servicetekniker över hela Europa

Tennants Reservdelar & Förbrukningsartiklar
▪ Använd din maskin tryggt
▪ Dra fördel av problemfri användning i flera år

Tennants Rengöringslösningar
▪ Uppnå hållbara rengöringsresultat varje gång
▪ Välj hållbara fördelar som gynnar ditt företag


