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TWEEDEHANDS MACHINES VAN TENNANT 
VOLLEDIGE KWALITEIT TEGEN EEN FRACTIE VAN DE KOSTEN

De Tennant-revisiefaciliteit in Zaragoza (Spanje) werd in 2016 geopend. Met een capaciteit van 900 gerenoveerde 
machines per jaar, stelde ze Tennant in staat om nieuwe klanten te bereiken. Dit nieuwe bedrijfsmodel van continu hoge 
kwaliteit stelt ons in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor het einde van de levensduur van onze producten en 
hun waardevolle levensduur aanzienlijk te verlengen. 

Deze fabriek, die afgestemd is op de doelstellingen van Tennant Company, 
benadrukt duurzaamheid en richt zich op het elimineren van afval en het verminderen van 
energieverbruik. We hebben de certificering ISO 14001 ontvangen voor milieubeheer, door de 
nadruk te leggen op milieusystemen die als doel hebben een tweede leven te geven aan onze 
machines en onze impact op het milieu te verminderen.

Het revisieproces begint met een gebruikte machine die terugkomt bij Tennant, via een inruilprogramma. 

 � De machine wordt beoordeeld en gerangschikt op conditie, en wordt ofwel schoongemaakt en gerepareerd voor 
herverkoop, of uit elkaar gehaald voor recycling. 

 � De machines die geschikt zijn voor revisie, worden uitgebreid geïnspecteerd, en versleten onderdelen 
worden vervangen. De meest vervangen onderdelen zijn onder andere: accu’s, motors, afzuigventilatoren en 
verbruiksartikelen zoals borstels en dweilrubbers. 

 � Nadat de machine terug is gebracht in een zeer goed functionerende staat, doorloopt ze een revisie voor de 
buitenkant, waar veel machines zo goed als nieuw uitkomen.

 
Nadat de machines gerepareerd zijn en onze strikte kwaliteitsinspectie hebben doorstaan, worden ze toegevoegd aan 
de inventaris van tweedehands machines van Tennant op onze website met een gedetailleerde beschrijving van de 
apparatuur, de prijs en de garantievoorwaarden. Onze inventaris van gecertificeerde tweedehands machines wordt 
voortdurend bijgewerkt, dus kijk regelmatig opnieuw of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.
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Gereviseerde Tennant-apparatuur biedt 
uitstekende prestaties tegen een prijs die 
aan uw behoeften voldoet.
Elke revisiemachine die op onze website wordt vermeld, is opgeknapt, 
geïnspecteerd en getest door in de fabriek opgeleide technici van 
Tennant en geclassificeerd als gecertificeerd tweedehands product. 
De brede keuze aan machines biedt de klanten van Tennant een 
verscheidenheid aan opties voor uw prijs- en schoonmaakbehoeften.

Garantie
Wanneer u een revisiemachine koopt, vormt uw productgarantie een 
integraal onderdeel van die aankoop. Het is onze belofte dat we achter 
onze producten en naast onze klanten staan, te beginnen met het 
aankoopproces*. 

Service
De medewerkers van de klantenservice en goed opgeleide servicetechnici van Tennant werken elke dag samen om 
uitstekende service te bieden, zodat u het meeste uit uw Tennant-machine kunt halen. 

Onze technici maken gebruik van bestelwagens met het logo van Tennant die uitgevoerd zijn met de technologie 
ServiceLINK®, een draadloos systeem dat onze technici volledige toegang geeft tot servicegegevens, technische 
handleidingen en beschikbaarheid van onderdelen. De bestelwagens hebben verschillende originele Tennant-onderdelen 
op voorraad die alleen door onze gecertificeerde technici worden gebruikt, om ervoor te zorgen dat machines zijn uitgerust 
om geweldige reinigingsresultaten te leveren, de productiviteit van medewerkers te verbeteren, de levensduur van uw 
machine te verlengen, en uw rendement op investering te vergroten.

 *Garanties dekken fabrieksgebreken, maar geen slijtage of gebruik

HOOGWAARDIGE EN SCHERP GEPRIJSDE TWEEDEHANDS 
MACHINES, ORIGINELE ONDERDELEN EN UITSTEKENDE SERVICE 
VAN TENNANT

REVISIENIVEAU
Volledig: Ziet eruit en functioneert 
als nieuw

ONDERHOUD
Rigoureuze inspectie en uitgerust 
met originele TennantTrue®-
onderdelen

MODELLEN

Schrob-zuigmachines, 
veegmachines, 
veegschrobmachines en  
commerciële apparatuur

GARANTIE
1 jaar (onderdelen 12 maanden,  
arbeid 6 maanden)

TENNANT REVISIEMACHINES
Tot 40% LAGER GEPRIJSD DAN NIEUWE MACHINES
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FLEXIBELE OPLOSSINGEN: KOOP OF HUUR EEN HOOGWAARDIGE 
TWEEDEHANDS MACHINE VAN TENNANT

De producten en services voor tweedehands machines van Tennant zijn 
ontworpen voor het schoonhouden van vloeroppervlakken binnen en 
buiten. Voor flexibele opties om een tweedehands Tennant-machine in 
uw bedrijf te plaatsen, bieden wij aanvullende oplossingen.

Bent u eigenaar van een oude Tennant-
machine? 
Wij kopen een oude Tennant-machine terug en stellen 
u in staat om een tweedehands machine uit ons 
assortiment te kiezen die geschikt is voor uw budget- 
en schoonmaakvereisten.

Heeft u niet fulltime een machine nodig? 
De machines die u voor korte periode kunt huren voor 
een bepaald bedrag zijn perfect voor seizoensgebonden 
schoonmaakactiviteiten en voor klussen die op 
projectbasis plaatsvinden. 

Bezoek voor meer informatie onze website www.tennant.nl of neem contact op met onze verkoopvertegenwoordigers. 
Wij helpen u de beste machine te vinden voor uw bedrijf en uw budget.
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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:
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