
VOOR EEN SCHONERE, VEILIGERE, GEZONDERE WERELD.
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T350
STAND-ON SCHROB-ZUIGMACHINE

Geeft u het vertrouwen dat u voor minder reinigingskosten  
zeer goede reinigingsresultaten kunt leveren.



VERTROUWEN DAT U KRIJGT MET DE KEUZE VOOR 
APPARATUUR DIE U HELPT OM UW DOELEN TE BEREIKEN

VERMINDER DE REINIGINGSKOSTEN

 � U kunt meer dan 2.500 vierkante meter per uur reinigen zonder de 

prestatie op de vloer te verminderen.

 � Maximaliseer de werkingstijd met het duurzame design, eenvoudig 

toegankelijke mechaniek en uit voorraad leverbare onderdelen en 

verbruiksartikelen.

 � Maximaliseer het gebruik van het apparaat met tot wel 94 minuten 

tussen lozen en vullen, en tot 4 uur accuduur.

 � Vereenvoudig training en vergroot de efficiëntie met geïntegreerde 

instructies voor gebruikers.

 � Minimaliseer tweede schoonmaakbeurten met ec-H2O NanoClean® en 

Severe Environment™ knop.

GEZONDER EN VEILIGER

 � Verlaag het risico op uitglijden en vallen en zorg ervoor dat vuil wordt 

verwijderd van de vloer met het geavanceerde dweilrubberdesign.

 � Geef de gebruiker comfort en controle met ergonomie die is ontworpen 

voor een staande machine met gemakkelijk te gebruiken besturing.

VERBETER HET IMAGO VAN UW FACILITEIT

 � Garandeer consistente resultaten met programmeerbare Zone Settings™ 

die de instellingen van de gebruiker minder bepalend maken voor de 

verschillende oppervlakken en gebieden.

 � Integreer schoonmaken overdag met de optionele Quiet-Mode™ die het 

geluidsniveau van de machine verlaagt tot wel 59,7 dBA.

 � Maak uiteenlopende vloeroppervlakken schoon, inclusief vloeren 

met reliëf of voegen, met de uitstekende neerwaartse druk en meerdere 

keuzemogelijkheden voor reinigingspad en -borstel.

VERKLEIN DE INVLOED OP HET MILIEU

 � Verminder waterverbruik tot 70% en lozing van 

schoonmaakmiddelen in het rioolsysteem met de ec-H2O NanoClean® 

technologie.

T350 LEVERT  
TOONAANGEVENDE 

PRODUCTIVITEIT
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RONDOM DE

Schoonwatertank van 
53 liter voor langer 
doorwerken

Intuïtieve, ergonomische 
besturingselementen speciaal 
ontworpen voor een stand-on 
schrob-zuigmachine

Optionele Insta-Click™ 
bevestigingssysteem voor 
borstel en pad maakt de 
installatie en verwijdering van 
reinigingspads en -borstels 
eenvoudiger

Vulopening met 
geïntegreerde slanghouder 
helpt de gebruiker om de 
watertank efficiënt te vullen

Geavanceerd design van het 
dweilrubber met nieuwe 
snelontkoppeling zorgt voor 
uitstekende wateropzuiging 
en gemakkelijk onderhoud 
en vervanging van het blad

Ga-pedaal op platform 
voor minder vermoeidheid

Ruime opening van 
de vuilwatertank 
voor gemakkelijker 
schoonmaken

T350

INNOVATIEVE, EXCLUSIEVE TECHNOLOGIEËN

Smart-Fill™ maakt onderhoud van 
de accu veiliger omdat gebruikers 
niet langer de vloeistofaccu’s 
hoeven te controleren, openen en 
vullen, en meer tijd hebben om 
schoon te maken.

Verhoog de productiviteit, 
verminder kosten voor 
reiniging en neem 
geïnformeerde beslissingen 
met intelligente inzichten via  
IRIS® Fleet Manager.

Lever voorspelbare 
reinigingsresultaten met 
gebruikers-ID, on-demand 
instructievideo’s en aanpasbare 
Zone Settings™ met Pro-Panel-
technologie.

PRO-PANEL™  
LCD TOUCHSCREEN TECHNOLOGIE 

De ec-H2O NanoCleanTM-
technologie zet water 
elektrisch om in een innovatieve 
reinigingsoplossing die effectief 
reinigt, geld bespaart, de veiligheid 
verbetert en de impact op het 
milieu vermindert vergeleken met 
chemicaliën en methoden voor 
dagelijkse vloerreiniging.*

SMART-FILL™ 
AUTOMATISCH ACCUWATER BIJVULLEN

NanoClean

* ec-H2O NanoClean™-technologie is niet ontworpen voor alle soorten vuil, zoals vuil dat een hoge concentratie vetten en oliën bevat. Afhankelijk van het soort ondergrond is het mogelijk dat 
conventionele chemische reinigingsmiddelen noodzakelijk zijn.



tennant.nl

TENNANT NV

00800-2255 8366

info.nl@tennantco.com

ZIEN IS GELOVEN
Neem contact met ons op 
voor een demonstratie of 
voor aanvullende informatie:

©2017 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. All rights reserved.
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T350 STAND-ON SCHROB-ZUIGMACHINE

500 MM
ENKELE SCHIJF

600 MM
DUBBELE SCHIJF

Bevestiging reinigingstools Standaard 3 wielmoeren / Insta-Click™ optioneel
Topsnelheid apparaat 
   schrobben en verplaatsing voorwaarts 
   verplaatsing achterwaarts

 
5,8 km/u 
1,8 km/u

Dekkingspercentage per uur schrobben 
   Theoretische max 
   Gebruikelijk - Praktijk 
   ec-H2O NanoClean® - Praktijk

 
2.946 m2 
2.287 m2 
2.351 m2

 
3.535 m2 
2.795 m2 
2.874 m2

BEDIENINGSPANEEL
Pro-Membrane™ Standaard
Pro-Panel® LCD-aanraakscherm Optioneel

BORSTEL-/PADAANDRIJFSYSTEEM
Reinigingsbreedte 500 mm 600 mm
Pad/borstel RPM 215 rpm 275 rpm
Neerwaartse druk borstel/pad 28 en 41 kg 29 en 41 kg
Schrobmotor 24 VDC, 0,87 hp / 0,65 kW

SCHOONWATER-/VUILWATEROPVANGSYSTEEM
Capaciteit schoonwatertank 53 liter
Capaciteit vuilwatertank 70 liter
Aandrijfmotor 24 VDC, 0,64 hp / 0,48 kW
Zuigmotor 24 VDC, 0,62 hp / 0,46 kW
Zuigwaterkolom 1.067 mm

REINIGINGSTECHNOLOGIE
Gebruikelijk Standaard
ec-H2O NanoClean®-technologie Optioneel
Gebruikelijke waterstroom 0,57 / 1,32 / 1,89 lpm
Waterstroom met  
ec-H2O NanoClean®-technologie

0,45 / 0,95 / 1,32 lpm

ACCUSYSTEEM
Voltage systeem / aantal accu’s 24 Volt / 4
Accu's Nat 180 AH 

Nat 210 AH (levert de langste gebruiksduur) 
Afgesloten AGM 180 AH

Loopduur* accu (tot x uur) 4,1 4,1
Geïntegreerde lader Optioneel Optioneel
Losse oplader Optioneel Optioneel

DECIBELNIVEAU VOOR GEBRUIKER**

Standaard - dBA 63,7 64,5
Quite-Mode™ - dBA 59,7 61,3

APPARAAT AFMETINGEN EN GEWICHTEN
Algehele breedte met dweilrubber 727 mm 780 mm
Lengte x breedte x hoogte 1.397 X 673 X 1.245 mm
Gewicht (zonder accu’s) 222 kg 225 kg
Gewicht (incl. accu's) 329 kg 331 kg

GARANTIE
Raadpleeg uw lokale vertegenwoordiger voor informatie over garantie

ec-H2O NanoClean®-

technologie is 

gecertificeerd door het 

NFSI (National Floor 

Safety Institute)

ec-H2O NanoClean-

technologie is 

geregistreerd door NSF 

International

 
MILIEUBEHEER

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
* Loopduur is gebaseerd op continue schrobwerkingstijden.
*** Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufactures (AACEM) en OSHA.

  Verminder kosten voor opnieuw 
dweilen, arbeidstijd en veiligheid  
door alleen gebruik te maken 
van TennantTrue® onderdelen en 
service.

  Profiteer van de kennis en 
ervaring van meer dan 220 
fabrieksopgeleide Tennant-
servicemonteurs die alleen 
TennantTrue® onderdelen 
gebruiken om een optimale 
schoonmaakprestatie te 
waarborgen.

  Kies uit een breed scala aan 
Tennant serviceprogramma’s 
die zijn opgesteld om aan uw 
schoonmaakbehoeften te voldoen 
– of het nu gaat om een gerust 
gevoel, budgetbeheersing, 
beantwoordingssnelheid of 
draaitijd.

TENNANTTRUE® ONDERDELEN  
EN SERVICE
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