Tennants serviceerbjudande
Maximera säkerhet, produktivitet och drift
Kontrollera och skydda din investering
Dra fördel av över 200 fabrikstränade
service mekaniker i Europa
Service som är anpassad efter Era behov
Tennants delar & förbrukningsartiklar
Känn dig trygg med din maskin
Dra fördel av många års problemfri användning
Tennants Rengöringslösningar
Uppnå din målsättning för miljövänlig rengöring
Välj hålbara miljöfördelar till Ert företag

ATT SE ÄR ATT TRO

ORBIO® ON-SITE GENERATION (OSG)
Orbio OS3

R3

Producerar rengörings- och desinfektionslösning på
plats — var och när du behöver det. Orbio® OSG
förenklar processer, sparar tid och pengar genom att
ersätta flertalet färgade och doftande konventionella
rengöringsmedel.

Kompakt, nätansluten, snabbtorkande mattrengöring
Framåt- och bakåtgående
underhållsrengöringsfunktion
Lätt att fylla på, tömma och rengöra.
Borttagbara tankar med handtag
Arbetsbredd/renvattentank: 38 cm/19 L

UTOMHUSRENGÖRING AV STÄDER
Miljövänliga maskiner 414/424 (Diesel)

1210/1215

Framtagen för att rengöra även
de mest utmanande utomhusmiljöerna
Exceptionell manövreringsförmåga,
produktivitet och flexibilitet
Arbetsbredd: 117 cm
Uppsamlingskapacitet: 248 L

Nätansluten textiltvätt
Specialmunstycke för hårda underlag
Tillvalsverktyg för vägg och golv
Arbetsbredd 1210/1215 - renvattentank:
27 cm/30 cm - 15 L/30 L

Rengör ditt stadscentrum på natten
eller dagen utan att störa invånarna
8 timmars full drift
Arbetsbredd:120-190 cm
Behållarkapacitet/dumphöjd: 0,75 m³/140 cm
Cloudmaker® dammkontrollsteknologi

information kontakta oss:

SINGELSKURMASKINER

SUGARE
S K A PA R E N R E N A R E ,

Miljövänliga maskiner 500ze (Batteri)

För en demonstration eller ytterligare

MATTVÄTT

Oöverträffad sopprestanda
och operatörskomfort
Arbetsbredd: 130- 205 cm
Behållarkapacitet/dumphöjd: 0,75 m³/140 cm
Enkel drift, igång med en knapptryckning
Cloudmaker® dammkontrollsteknologi

F3/F8/F12
 rbetsbredd: 43 cm
A
Varvtal: 165/400/190 eller 380 rpm
Ljudnivå: 56/59/65 dBa

F3+
Idealisk för tuffa användningsområden
med 42,6 kg borsttryck

POLERMASKINER
Ultrahöghastighetspolermaskiner för professionell
polering och härdning av behandlade golv

E5
Kraftfull djuprengörande kompakt
nätansluten mattvätt
Lätt att fylla på, tömma och rengöra.
Borttagbara tankar med handtag
Tillval: golv och handverktyg
Arbetsbredd/renvattentank: 38 cm/19 L

1610
Miljövänliga maskiner 636 (Diesel)

Extremt tysta, mångsidiga golvvårdsmaskiner
för professionelll våt- och torrstädning

Dubbelteknologi lågfuktande batteridriven mattvätt
ReadySpace™-teknologi
för underhållsrengörande åtgärder
Djup extraktionsteknologi
för återställande rengöringsåtgärder
Arbetsbredd/renvattentank: 56 cm/80 L

B1
 rbetsbredd: 51 cm
A
Varvtal: 1100 rpm

V-BP-7
Komfortabel och ergonomisk ryggdammsugare
med verktyg för nästan alla ytor
Standard HEPA 4-nivåfiltrering
förbättrar kvaliteten på inomhusluften
Prisvärd med driftskostnader som är 25%
lägre än för andra dammsugare på marknaden
Lätt, behållarkapacitet på 5,7 L

V3
Rengör snabbt och lätt både mattbeklädda
och hårda golvytor
Stabil drift tack vare hållbara, testade komponenter
I kompakt utförande med behållarkapacitet på 11 L
Tillval: 3-stegs HEPA-filtreringssystem
som fångar upp små dammpartiklar

Mångsidig och robust torrdammsugare som
rengör alla typer av golv, när som helst
Med smidigt teleskoprör
för rengöring av svåråtkomliga ytor
68 dBA ljudnivå och brytare för två hastigheter,
vilket ger en supertyst dammsugning
i ljudkänsliga miljöer
Standard 3-stegs HEPA-filtreringssystem
som fångar upp små partiklar

V10/V12/V14
Komplett sortiment med industriella
våt- och torrdamsugare
Tankkapacitet för alla användningsområden
Tillval: tippbar vagn för V14

Specifikationerna kan ändras.

tennant.eu
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V6

2370
Avancerat passivt dammkontrollsystem
för användningsområden med känslig inomhusluft
Justerbart tryck
Arbetsbredd: 51 cm
Varvtal: 1700 rpm

SÄKRARE OCH

PRODUKTMANUAL

TENNANT ORIGINALDELAR,
FÖRBRUKNINGSARTIKLAR OCH SERVICE

ATLV (Diesel)

250

Förbättrar utseende och renheten
i Er stadskärna och parrkeringsområden
Överlägsen främre skräpupptagning
och mångsidigt sugsystem med lång arm
Arbetsbredd: 122 cm
Behållarkapacitet: 415 L

Torkfläkt reducerar torktiden för
golv och mattor med upp till 50%
3 hastigheter för luftflödet
Fläkthjulets diameter: 24 cm

Hög presterande polermaskiner, designad för enkelt
och säkert handhavande
Polerar mindre och större ytor snabbt och effektivt
Enkel drift och service
Aktivt HEPA filter förbättrar kvaliteten på inomhus
luften

<	
Maximera produktiviteten
V-SMU-36
Enkelmotorig borstvalsdammsugare
Arbetsbredd 38 cm
Behållarkapacitet 3,6 L
Standard 3-stegs HEPA-filter

med avancerade metoder
<	Enastående rengörings
resultat varje dag med
maskiner från Tennant

FRÅN IDE TILL INNOVATIVA TEKNISKA METODER
TENNANT-TEKNOLOGIER

NanoClean

ec-H2O® NanoClean - Nästa generations rengöringslösning. Elektriskt aktiverat vatten skapat av en inbyggd
e-cell som genererar miljontals mikroskopiska bubblor
kända som nanobubblor, vilket ökar rengöringseffekten på
lösningen. Nästa generations lösning rengör nu bättre i fler
miljöer tack vare fler nano bubblor, vilket är en viktig del i
rengörings mekanismen.
ec-H2O® - elektrisk konverterad vattenteknologi
ec-H2O börjar som vatten och slutar som vatten.
Denna kemikaliefria teknologi minskar miljöpåverkan
för produktion, förpackning, transport, användning
och avfallshantering av traditionella rengöringskemikalier.
ec-H2O använder upp till 70% mindre vatten än traditionella kombiskurmaskiner.
FaST - Skum-aktiverad Skur Teknologi
Använder 70% mindre brukslösning, FaST ger renare,
säkrare golv vilket reducerar risken för fall och halkolyckor.
ES - Skurteknologi för längre körtid
Produktivitetsförbättrande system som maximerar
din skurningsproduktivitet genom att förbättra resultaten
för traditionella rengöringsmedel som du använder idag.
Återanvänder rengöringskemikalier, vilket resulterar
i förlängd skurningstid och förbättrad produktivitet.
ReadySpace - snabbtorkande mattrengöringsteknologi
Högproduktiv teknologi, som lämnar mattorna rena,
torra och säkra att beträda på mindre än 30 minuter,
vilket ökar säkerheten och förlänger mattans livstid.
Snabbladdningsteknologi - Den ultimata rengöringslösningen för rengöring när andra batterier fortfarande behöver
laddas upp. Öka produktiviteten via förstärkt städning dagtid
och när möjlighet ges. De snabbladdade batterierna är spillsäkra, vibrationsresistenta och fullständigt underhållsfria.

ORBIO TECHNOLOGIES
Orbio™ - Technologies är avdelningen för hållbar
rengöringsteknologi inom Tennant Company. Med Orbios
portfölj av vattenkraftsteknologier kan rengöringsmaskiner
och utrustning rengöra lika effekt utan risker eller skadlig
miljöpåverkan som är förknippad med användning
av kemikalier som tillverkats på sedvanligt sätt.

GÅBAKOMKOMBISKURMASKINER

BATTERIDRIVNA ÅKBARA
KOMBISKURMASKINER

ÅKBARA HÖGEFFEKTIVA
KOMBISKURMASKINER

GÅBAKOM SOPMASKINER

EFFEKTIVA ÅKBARA SOPMASKINER

Nätansluten T1 och batteri T1B

T7+

6200 (Diesel - batteri)

Högsta bekvämlighet, smidighet och maxad körtid
med en kompakt åkbar maskin
Enkla och intuitiva kontroller med
en-knapptryckning-skurning
Disc- eller cylinderborstsystem
Arbetsbredd/renvattentank: 65-80 cm/110 L

T20 (Diesel eller LPG - disc- eller
cylindersystem)

S3

Kompakt, effektiv och lätt att styra - enkel att förvara
i skåp eller hörn.
Kompakt, framåt- och bakåtskurning
av trånga utrymmen
Byte av blad och borste på 5 sekunder utan verktyg
L ätt att fylla på, tömma och rengöra
borttagbara tankar med handtag
Snabbladdningsbart litiumjonbatteri som tillval,
möjliggör att enheten används flera gånger per dag
T1 arbetsbredd/renvattentank: 38 cm/11,4 L
T1B arbetsbredd/renvattentank: 38 cm/9,5 L

Smidigare sopning i svåråtkomliga områden
Upptäck maximal produktivitet och
skräpupptagning med TwinMaxTM Teknologin
Konstruktion av hög kvalitet och av testade
maskindelar gör att du tryggt kan använda maskinen under många år framöver
Arbetsbredd/behållarkapacitet: 87 cm/50 L

Kompakt design med hydraulisk högtömning
Verktygsfritt byte av borste för ökad
produktivitet och enkel användning
Arbetsbredd: 107-140 cm
Behållarkapacitet/tömningshöjd: 125 L/137 cm

S9

S20 (Diesel - LPG - batteri)

Snabb sopning i stora inomhuslokaler eller utomhus
Anpassa sopningen efter din golvyta med dubbla
sidoborstar utan några verktyg
Lätt och bekväm att använda med ergonomiskt
handtag och tyst 62dBA ljudnivå
Arbetsbredd/behållarkapacitet: 90 cm/60 L

Oöverträffad dammkontrollförmåga
och kompakt storlek
Innovativa Sweepmax™ & Shakemax™
-teknologier
Arbetsbredd: 127-157 cm
Behållarkapacitet/tömningshöjd: 310 L/152 cm

S10

S30 (Diesel - LPG)

Rengör trånga och öppna utrymmen
i industriell miljö
Lätt att sköta med automatisk inbyggd
batteriladdare
Utformad för tufft arbete i industriella miljöer
Arbetsbredd/behållarkapacitet: 86 cm/85 L

Imponerande sopförmåga
och dammkontroll ner till 0,5 mikron
Patentskyddat tre-stegs cykloniskt
SweepSmart™ -filtreringssystem
Arbetsbredd: 159-203 cm
Behållarkapacitet/tömningshöjd: 395 L/152 cm

T2
Dra fördel av Tennants effektiva produkter
samtidigt som du håller koll på budgeten
Kompakt för rengöring av små och
trånga utrymmen
23 kg borsttryck
Borste och sugskrapa ombordförvaring
Arbetsbredd/renvattenkapacitet: 43 cm/26 L

T12
Högeffektiv kompakt, manövreringsbar
åkbar skurmaskin
2 8% ökad kapacitet med tillvalet sidoskurborste
Det rutinmässiga underhållsarbetet går
snabbare med tydliga gula accesspunkter
Syns tydligt och är mer ergonomisk
Arbetsbredd/renvattentank: 81-104 cm/132 L

Med de här maskinerna får du imponerande
rengöring i de tuffaste miljöerna
Åstadkommer säkra och torra resultat med patentskyddat parabolsugskrapsystem
Jämn engångsskurning med ett enda knapptryck
Arbetsbredd/renvattenkapacitet: 102-142 cm/303 L

SOP-/SKURMASKINER
M20 (Diesel - LPG)
Revolutionerande FloorSmart® integrerat
rengöringssystem
Hög kapacitet och extremt hållbar
för industrimiljöer
Behållarvolym/dumphöjd: 110 L/152 cm
Arbetsbredd/renvattenkapacitet: 137-142 cm/212 L

T300
Erbjuder ett flertal skurtekniker för att optimera Era
rengöringskrav och rengöringsresultat
Insta-ClickTM magnetisk (på/av)
Tyst drift (tillval): Endast (58 dBA)
För inställda städprogram med olika behörighetsmöjligheter och anpassningar.

T16
Rengör både öppna och trånga områden
Enkel att använda tack vare innovativa
en-stegs-kontroller
Rengör tyst med 68dBA så att du kan
rengöra vid vilken tidpunkt som helst
Överlägset vattenupptagningssystem
med patentskyddat sugskrapsystem
Arbetsbredd/renvattenkapacitet: 91-117 cm/190 L

8300 (Batteri - disc- eller cylindersystem)

5680

T17 (Batteri - disc eller cylinder)

Hållbar robust maskin för komersiell eller
industriell användning
36V batteri med upp till 6 timmars körtid
Borsttryck: 45-90 kg
Arbetsbredd - Disc- eller cylinder/renvattentank:
80 cm/114 L

Maximerad produktivitet, tyst och med ren
batteridrift
Hög renhetsnivå varje dag
Justerbart borsttryck upp till 250 kg
Arbetsbredd: 102/132 cm

T5

Ger ökad effektivitet genom
att sopa och skura samtidigt
Lätt att använda med en-knapps-tryckning
Skurbredd/sopbredd: 100-120 cm/127 cm
Behållarvolym/renvattentank: 85 L/216 L

BATTERIDRIVNA ÅKBARA SOPMASKINER
S12

800 (Diesel)

Utmärkt manöverförmåga och flytande sidoborstar
för att komma åt trånga hörn inomhus eller utomhus
Översopsystem möjliggör
kompakt design och utmärkt sikt framåt
Utdragbar behållare med stora inbyggda hjul
Arbetsbredd/behållarkapacitet: 90 cm/85 L
Dubbla sidoborstar som tillval för att uppnå en
sopbredd på 110 cm

Maximerad industriell rengöringsproduktivitet
med väl tilltagen sopbredd
Industriell dubbelbehållare
Arbetsbredd: 168 cm
Behållarkapacitet/tömningshöjd: 850 L/183 cm

M30 (Diesel - LPG)

6100

Sentinel (Diesel)

Revolutionerande FloorSmart® integrerat
rengöringssystem
Hög kapacitet och extremt hållbar för industrimiljöer
Skurbredd/sopbredd: 122 cm/162 cm
Behållarvolym/renvattentank: 198 L/284 L

Bekymmerfri drift, hållbarhet och effektiv
rengöring i ett svep
Batteripaket som räcker länge
Handdammsugare som tillval för
manuell detaljrengöring och skräpupptagning
Arbetsbredd/behållarkapacitet: 76 cm/85 L
Dubbla sidoborstar som tillval för att uppnå
en sopbredd på 96 cm

Högeffektiv sopning i de allra tuffaste miljöer
Arbersbredd: upp till 320 cm
Behållarkapacitet: 2,6 m³ - tömningshöjd:
upp till 2,9 m
Välj mellan våt- eller torrdrift

Skura upp till 150 minuter med bara en tank
En knapptryckning skurning
Fullt rengöringsbar Hygenic®-tankdesign
Disc- eller cylinderborstsystem
Arbetsbredd och renvattentank: 60-80 cm/85 L

