
Tennant 
Dammsugarutbud
n   enkla - ergonomiska med funktioner för användarens bekvämlighet

n   Pålitliga - utrustade med hållbara komponenter

n   Prisvärda - erbjuder högt värde med låga driftskostnader
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V6

n   innovativ design med hållbara 
komponenter.

n   Förbättrad ergonomi och produktivitet 
via viktiga funktioner som teleskoprör 
i aluminium, kabelhantering och 
tillbehörsförvaring ombord.

n   Dubbel hastighetsväxlare erbjuder 
reducerad ljudnivå vilket möjliggör 
ultratyst användning.

n   Utmärkt dammkontroll med HePa 
3-stegsfiltrering som standard.

   För alla golvtyper: mattor, klinker, trä, 
vinyl, natursten.

  För alla användningsområden:
  kontor: mötessalar, korridorer, 

arbetsplatser.
  Butiker: visningssalar, vestibuler, 

gångar.
  Hotell: vestibuler, rum, väntrum, 

mötessalar.
 Daglig rengöring.
  tillbehör: 
  Standard: kombinationsverktyg golv, 

tillbehörssats, teleskoprör i aluminium
 tillval: Universalverktyg, tygpåse

V3

n   Fantastiskt värde för pengarna med 
utmärkta ergonomiska funktioner som 
teleskoprör av aluminium, fotstyrd start-/
stoppbrytare och låg ljudnivå. 

n   Hög hållbarhet och pålitlighet tack vare 
användning av hållbara komponenter.

n   HePa 3-stegsfiltrering (tillval) förbättrar 
dammkontrollen och förbättrar 
inomhusluftens kvalitet i dammkänsliga 
miljöer.

   För alla golvtyper: mattor, klinker, trä, 
vinyl, natursten.

  För alla användningsområden:
  kontor: mötessalar, korridorer, arbetsplatser.
 Butiker: visningssalar, vestibuler, gångar.
  Hotell: vestibuler, rum, väntrum, 

mötessalar.

  tillbehör: 
  Standard: kombinationsverktyg golv, 

tillbehörssats, teleskoprör i aluminium
  tillval: 3-stegs HePa 12-filter, 

universalverktyg, tygpåse

överblick av sortimentet

kabelhantering

Omkopplare för dubbel 
hastighet

Verktygsförvaring



V-SMU-36

n   Hög hållbarhet och pålitlighet 
tack vare användning av hållbara 
komponenter.

n   Minskar utsläppen från dammsugaren 
betydligt med hjälp av HePa 
3-stegsfiltrering.

n   egenskaper som förbättrar 
produktiviteten och minskar 
underhållskostnaderna.

n   erbjuder högt värde med betydigt 
lägre reducerade driftskostnader. 

   För alla golvtyper: mattor, klinker,  
trä, vinyl, natursten.

  För alla användningsområden: 
  kontor: mötessalar, korridorer, 

arbetsplatser.
  Butiker: visningssalar, vestibuler, 

gångar.
  Hotell: vestibuler, rum, väntrum, 

mötessalar.

  tillbehör: 
  Standard: Verktyg ombord, 

dammborste och teleskoprör av 
aluminium

V10, V12  
och V14
n   Våt- och torrdammsugare erbjuder ett 

komplett urval av tankkapaciteter för en 
mängd olika användningsområden.

n   V10 och V12 är robusta och 
högeffektiva industriella dammsugare 
som avlägsnar vatten effektivt från alla 
typer av dekorativa och hårda golvytor.

n   V14 - med en våtkapacitet på 48 
L - är en vagnmonterad industriell 
allrounddammsugare som är framtagen 
för grovrengöring av stora golvytor

   För en mängd olika golvytor: mattor, 
klinker, vinyl, betong.

   För industriell användning: 
butiksgångar, verkstäder, runt 
produktionslinjer.

  tillbehör: 
  Standard: sugslang,handrör, 

verktygssats, golvverktyg (våt/torr), 
polyesterfilterpåse.

V-BP-7

n  Lättviktsbärsele.
n   Maximal bekvämlighet via viktfördelning 

på operatörens höfter snarare än rygg - 
utformad av ryggsäcksexperter.

n  HePa 4-stegsfiltrering som standard.
n  Hållbara komponenter. 
n   erbjuder högt värde med betydigt lägre 

driftskostnader.

   För alla golvtyper: mattor, klinker, trä, 
vinyl, natursten.

   För trånga utrymmen: fordon (bussar, 
tåg, flygplan) biografer, teatrar.

  tillbehör: 
   Standard: dubbelböjt justerbart 

teleskoprör, verktyg för hårda golv, 
dammborste, fogverktyg
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   V3 V6 V-SMU-36 V-BP-7 V10 V12 V14

DaMMSUgarSySteM

Luftflöde l/s 33 40 56,6 56,6  47 47 94
Sugeffekt watt W 1200 1200 1200 1440 1200 1200 2400

FiLtrering

tygpåse  = =  = 
Filterpåse    = = 
Motorfilter dammsugare     =  
HePa-filter   = = = 
Utblåsfilter     = 
Polyesterfilter       = = =
Papperspåse vid torr dammsugning       = = 
=

Mått/Vikt/LjUDniVå

Längd mm  400 450 320 190 350 350 600
Bredd  mm 370 400 370 240 340 340 550
Höjd  mm 430 360 1120 521 570 670 970
Vikt  kg 5,75 7,6 7,3 5 11,5 13 32
Ljudnivå dBa 67,8 59,7 69,9 69,5 70 70 75

eLektriSk

nätkabel längd m 12 12 15 15 12 12 12

PreStanDa OCH kaPaCitet 

Vattensugförmåga kPa 22,5 23,5 22,1 25,4 22 22 24
Praktisk tankkapacitet  L 11 9  5,7 16 25 48

SkyDDSkLaSS

klass i/ii/iii ii ii i i ii ii ii

garanti

12 månader för delar och 12 månader för arbete, exklusive slitagedelar.
Specifikationerna är föremål för ändringar utan föregående avisering
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tennant orginaldelar, förbrukningsvaror och service

Tennant serviceerbjudande
▪ Maximera säkerhet, produktivitet och användningstid 
▪ kontrollera och skydda din investering och sänk din totala ägandekostnad 
▪ Dra fördel av över 200 fabriksutbildade servicetekniker i hela europa

Tennant delar & förbrukningsartiklar 
▪ känn dig trygg med din maskin 
▪ Dra fördel av många års problemfri användning

Rengörings lösningar från Tennant
▪ Uppnå din målsättning för miljövänlig rengöring
▪ Välj hållbara fördelar som ditt  företag vill ha

specifikationer

                 torr         stÅende  rYggsÄck     vÅtt & torr

att Se Är att trO
För en demonstration eller ytterligare 

information kontakta oss:

www.tennantco.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 antwerpen
BeLgien
tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
e-post: europe@tennantco.com


