
Tennant 6100
Batteridrivna Tennant 6100 är kompakt och

lättmanövrerad med en sopbredd på mellan 76-

till 97cm. Den är utformad att snabbt sopa upp

damm och skräp på platser som är för stora för

att sopas för hand. Tennant 6100 är lätt och

bekväm att använda och kan flyttas runt i

lokaler för olika städarbeten. Den klarar snäva

svängar och de flesta dörröppningar. En extra

sidoborste utökar arbetsbredden och gör att

kanterna på båda sidor om maskinen kan

rengöras. 

• Dubbel filtertätning med VCS™-filterskaksystem

• Sopsystem med översopning

• Batteripaket med lång livstid

• Utdragbar sopbehållare med stora inbyggda hjul

• Permafilter

• Hörnrullar

• Borst- och filterbyte utan verktyg

• Perfekt dammreglering

• Garanterar hög prestanda även när borstarna är slitna

• Förlänger driftstiden och ökar produktiviteten

• Transporterar lätt bort skräp 

• Förlänger dammfiltrets livslängd och effektivitet

• Skyddar lokalerna och maskinen i trånga utrymmen

• Snabb och enkel att underhålla  

• Lager- & distributionslokaler

• Transport- & logistiksektorn

• Tillverknings- & produktionsanläggningar

• Städföretag

• Parkeringar

Funktioner Fördelar

Användningsområden

Filter kan bytas utan
verktyg

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

Konfiguration

• Batteridriven sopmaskin

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

Tillbehör

• Borstar (hårda golv och mattor) • Batterier • Laddare

Tillval

• Arbetslampa (fram) • Vänster sidoborste • Handsug

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 6100

76cm

Maskinens mått

Arbetsbredd (en sidoborste) cm 76
Arbetsbredd (dubbla sidoborstar) cm 97
Mått (l x b x h) cm 152 x 81 x 118
askinens vikt (netto) kg 280

Sopsystem

Avverkningsgrad – teoretisk (max) m2/tim 7760
Avverkningsgrad – praktisk (max) m2/tim 5330
Huvudborstens längd x dia cm 56 x 28
Sidoborstens diameter cm 42
Sopningsmetod översopning
Transaxeldrivning ja/nej ja

Retursystem

Panelfiltrets kapacitet m2 3.1
Luftflöde L/s 118
Sopbehållarens kapacitet, volym L 85
Sopbehållarens kapacitet, vikt kg 91
Sopbehållarens tömningshöjd cm ej tillämpligt

Ström

Strömförsörjning 36V
Total strömförbrukning W 1680
kyddsklass I/II/III III
Ljudnivå (DIN45635) dB(A) 71

Framdrivning

Hastighet km/tim 8
Arbetshastighet km/tim 6.5
Stigningskapacitet % 18
Vändradie cm 182
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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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