UITRUSTING

VOOR EEN SCHONERE, VEILIGERE EN GEZONDERE WERELD.

800

G R O T E , I N D U S T R I Ë L E O P Z I TVEEGMACHINE
 Ideaal voor veeleisende omgevingen met bijzonder grote hopper
met corrosiebestendige vloer en een quadfilter
stofbeheersingssysteem
 Maximale reiniging en productiviteit door het brede veegpad
en de gebruiksvriendelijke uitvoering
 Werkt lang door, zodat inderdaad alles wordt verwijderd,
van cementstof tot steentjes, papier en glas

ONGEËVENAARDE AFMETINGEN EN PRESTATIES
WAARMEE DE MEEST ZWARE OMGEVINGEN
GEREINIGD WORDEN

De 800 is de grootste en krachtigste machine in zijn klasse – ontworpen om grote hoeveelheden
industrieel afval, korrels of propjes, gruis en glas in de zwaarste industriële en fabrieksomgevingen uit de
weg te ruimen, zowel binnen als buiten.
DEGELIJK EN DUURZAAM VOOR INDUSTRIËLE OMGEVINGEN
Vertrouw op continue prestaties, ondanks veeleisende en zware milieus, met de robuuste bovenbouw
met stalen T-balk van de 800, buigvaste wielsteun en optionele zwaar uitgevoerde hooggetrokken
bumpers. Ons ingenieursteam voor klantspecifieke oplossingen kan extra beschermingen of andere
opties ontwerpen, toegesneden op uw bedrijf.
MAXIMALE FILTRATIE VERMINDERT STOF IN DE LUCHT
Het quad-filtersysteem van de 800 combineert vier uiterst efficiënte filters die deeltjes opvangen en
zo goed als alle stof uit de lucht halen. Verder worden ook verstoppingen snel aangepakt doordat het
indicatielampje gaat branden en door het getimede schudmechanisme.
GEBRUIKSVRIENDELIJK VOOR MEER PRODUCTIVITEIT
De 800 is streng voor afval maar aardig voor de gebruiker. Reinig puur comfortabel in de bedienersstoel
met deluxe ophanging en verstelbaar stuur.
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De multi-level stort-hopper stort
vuil in containers met een hoogte
van 1,80 m en met het grote
volume kan er langer achter elkaar
worden gereinigd.

C
ONONTBEERLIJK

A

Een Thermo-Sentry™
temperatuursensor bewaakt de
hopper en schakelt de zuigfunctie bij
gevaarlijk hoge temperaturen af.

B

Met de multi-level stort-hopper kan
vuil in containers tot een hoogte van
1,8 m worden gestort.

C

Vereenvoudig onderhoud met
de gemakkelijk toegankelijke en
vervangbare borstel en filter.

Groter bereik
Kies de stofzuigerslang om ook bij
hoekjes te kunnen of
de blazer, waarmee afval
vrijgemaakt of voor de machine
gebracht kan worden.

D

Reduceer zichtbaar ronddwarrelend
stof met het quad-filtersysteem,
waar een vuilkeerschot, een Permafilter™, een pluizenvanger en dubbele
cilinderfilters bij horen.

E

Maximaliseer de effectiviteit van
de reiniging met het II-Speed™
veegsysteem dat de snelheid van de
bezem en de zuigfunctie aanpast aan
het soort vuil.

F

Recirculatieklep met veer zorgt ervoor
dat afval dat over de hoofdbezem heen
is gegaan weer onder de machine
terechtkomt en alsnog opgevangen
kan worden.

Grotere duurzaamheid
Hoppervloer van roestvrij staal
kan tegen de zwaarste en grofste
werkomgevingen.
Verbeterd comfort
Voeg een drukcabine toe met
verwarming en airco
voor meer comfort en veiligheid
voor de bediener.

M I L I EU VR I E N D E L IJ K E N
M AAT S C H A P P E LIJK
VE RA N T W O O R D
ec-H2O- en FaST-technologie zijn
door het NFSI (National Floor
Safety Institute) gecertificeerd. De
NFSI-certificatie verzekert dat een
product een testpocedure van 2 fasen
heeft doorlopen, en bewijst dat het
vloerproduct de kansop vallen door
uitglijden helpt verminderen.
ec-H2O- en FaST-technologie zijn
geregistreerd door NSF International.
NSF International is een onafhankelijke
non-profitorganisatie die ervoor
zorgt dat de formulering en labels op
deze producten aan de toepasselijke
regelgeving voor voedselveiligheid
voldoen.
De Tennant FaST 365 en FaST 965
reinigingsmiddelen zijn bekroond
met het Europese Eco-label.
Dit bewijst dat onze Tennant FaST®
reinigingsmiddelen minder impact
op het milieu hebben dan standaard
reinigingsmiddelen.
De ec-H2O™-technologie heeft de
European Business Award 2009
gekregen voor de Business Innovation
of the Year, een van de meest
prestigieuze prijzen in de branche.
De European Business Awards (www.
businessawardseurope.com) is een
onafhankelijk programma prijzen,
die worden uitgereikt om innovatie,
uitmuntende prestaties en best practices
in de Europese handelsgemeenschap te
erkennen en ondersteunen.
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ORIGINELE TENNANT-ONDERDELEN,
TOELEVERING EN ONDERHOUD

8 0 0 ZWAAR INDUSTRIËLE OPZIT- VEEGM ACH INE
VEEGSYSTEEM
Werkbreedte
Hoofdborstel
Lengte hoofdborstel (koker)
Heffen hoofdborstel
Vervangen hoofdborstel
Zijbezem
Doorsnede zijbezem
Vuilvergaarbak
Volume
Gewicht
Storthoogte
Stortbereik

1.680 mm
1.270 mm
Hydraulisch
Zonder gereedschap
660 mm
850 L
907 kg
1.830 mm
510 mm

STOFBEHEERSINGSSYSTEEM
Filtersysteem (quadklasse, tot 4 micron)
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Toerental stofzuigerventilator
Doorsnede zuigmond

Vuilkeerschot
Perma-Filter™
Rondom geplaatste zeef
Dubbele bussen van 18 m2
8.500 tpm
240 mm

AANDRIJFSYSTEEM
Voorwaartse rijsnelheid (variabel tot)
Achterwaartse rijsnelheid (variabel tot)
Dieselmotor, 4i*
Klimvermogen
Hopper vol
Hopper leeg

16,0 km/u
7,2 km/u
41,7 kW Kubota
8,5˚ / 15%
15˚ / 27%

MACHINESPECIFICATIES			
Lengte
Breedte
Hoogte
Met bestuurdersbeschermrek
Zonder bestuurdersbeschermrek
Gewicht
Minimale draaicirkel voor gangpad

3.050 mm
1.780 mm
2.100 mm
1.330 mm
2.948 kg
3.430 mm

GARANTIE
Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger om informatie over de garantie

Tennant service-aanbod
■ Maximaliseer veiligheid, productiviteit en actieve
tijd
■ 
Controleer en bescherm uw investering en verlaag
uw totale eigendomskosten
■ 
Profiteer van meer dan 200 onderhoudsmonteurs
die door Tennant zijn opgeleid in heel Europa
Tennant-onderdelen en -voorraden
■ Bestuur uw machine met zelfvertrouwen
■ Profiteer van jaren probleemloze werking
Reinigingsoplossingen van Tennant
■ Bereik uw doelstellingen voor duurzame reiniging
■ Kies voor de duurzame voordelen die uw bedrijf wil

ZIEN IS GELOVEN

Neem contact met ons op voor
een demonstratie of voor
aanvullende informatie:

* Dieselmotoren van de Kubota 4i klasse zijn verplicht voor de veegmachine 800 in alle landen behalve in de
Verenigde Staten, in Canada en in Japan.
Specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving vooraf.
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TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com
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