
Tennant S12
Tennant S12 är en mycket kompakt och lättkörd

sopmaskin med en sopbredd på 90 cm som är

batteridriven. Med hög manövrerbarhet och de

indragbara sidoborstarna kan den lätt ta sig

runt snäva hörn. Sopbehållaren är lätt att ta loss

för enkel tömning, borstarna kan bytas utan

verktyg och det är en barnlek att göra rent

filtret. Maskinen är lätt att styra vilket gör

operatören mindre trött. Sopbehållaren har en

kapacitet på 85 liter. Som standard har S12

öppningsbar frontläpp för skrymmande sopor. 

• Sopsystem med översopsprincip

• Sopar både hårda och mjuka golv, både inomoch 
utomhus

• Utdragbar sopbehållare med stora inbyggda hjul

• Sidoborste (höger som standard, vänster som tillval)

• Rotationsgjutet chassi 

• Borsten och filtret kan bytas utan verktyg

• Garanterar hög prestanda även när borstarna är slitna

• Utökat användningsområde

• Lätt att tömma 

• Ökar räckvidden och ger högre produktivitet

• Robust konstruktion som tål kraftiga stötar 

• Snabb och enkel att underhålla

• Lager- & distributionslokaler

• Butiker

• Transportsektorn

• Bensinstationer

• Parkeringar

• Städföretag

Funktioner Fördelar

Användningsområden

Sidoborste som
standard 

Enkelt filterbyte Utdragbar sopbehållare Maskinen i drift
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Creat ing a cleaner, safer worldTM

Konfiguration

• Batteridriven 

Konfigurationen ovan inkluderar som standard höger sidoborste, blinklampa och backalarm. 

Tillbehör

• Batterier • borstar (hårda golv och mattor) • laddare

Tillval

• Vänster sidoborste • Skumfyllda däck

Garantivillkor

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbetskostnader,
beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitbara delar 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER S12

90cm

Maskinens mått

Arbetsbredd (en sidoborste) cm 90
Arbetsbredd (dubbla sidoborstar) cm 110
Mått (l x b x h) cm 143 x 90 x 114
Maskinens vikt (utan batterier) kg 212

Sopsystem

Avverkningsgrad – teoretisk (max) m2/tim 6820
Avverkningsgrad – praktisk (max) m2/tim 4650
Huvudborstens längd x dia cm 70 x 28
Sidoborstens diameter cm 41
Sopningsmetod översopning
Transaxeldrivning ja/nej ja

Retursystem

Panelfiltrets kapacitet m2 4.5
Luftflöde L/s 250
Vattenlyft kPa 900
Sopbehållarens kapacitet, volym L 85 l
Sopbehållarens kapacitet, vikt kg 90
Sopbehållarens tömningshöjd cm ej tillämpligt

Ström

Strömförsörjning batteri 24 V
Total strömförbrukning W 1240
Skyddsklass I/II/III III
Ljudnivå (DIN45635) dB(A) 72

Framdrivning

Hastighet km/tim 6.2
Arbetshastighet km/tim 6.2
Stigningskapacitet % 18
Vändcirkel cm 221

S
w

e
e
p
e
rs

S
1
2

TENNANT SVERIGE AB
FÅGELSVIKSVÄGEN 18
(SLAGSTA STRAND)
145 53 NORSBORG
SWEDEN
TEL: +46 (0)8 447 4242
FAX:+46 (0)8 447 4240

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6, 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com
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