
OP ZOEK NAAR NIEUWE MANIEREN OM BETER SCHOON TE MAKEN

Standaard- en  
beschikbare technologieënS16 Compacte 

accu-aangedreven 
opzit-veegmachine
De S16 biedt een grote productiviteit en veelzijdigheid in een 

compacte, accu-aangedreven opzit-veegmachine en levert 

uitzonderlijke veegprestatie op uiteenlopende oppervlakken en 

in verschillende soorten afval. Realiseer een indrukwekkende 

stofbeperking met een meertrapsfiltratiesysteem en houd  

de luchtkwaliteit goed met een rookvrije machine.

O P  Z O E K  N A A R  N I E U W E  M A N I E R E N  O M  B E T E R  S C H O O N  T E  M A K E N

MaxPro™-veegtechnologie

Meertrapsfiltratiesysteem 

Leverbare HEPA-filtratie

Accu's met een  
hoge-capaciteit

Leverbare IRIS®  
vlootmanager



Ontworpen voor productiviteit

1. De MaxPro™-veegtechnologie levert  
consistente kracht aan de hoofdborstel voor 
consistente reinigingsresultaten op uiteenlopende 
oppervlakken en in verschillende soorten afval.

2. Een meertrapsfiltratiesysteem met een krachtig 
filterschudsysteem houdt de luchtkwaliteit op peil door 
tijdens het veegproces effectief stof tegen te houden.

3. De mechanische hoge stortfunctie elimineert de 
noodzaak om afval handmatig te verwerken en  
biedt de mogelijkheid om grotere stukken afval in  
de vergaarbak mee te nemen die later kunnen 
worden afgevoerd.

4. Handmatig lage stortfunctie met VarioHeight™-
beugel en optioneel uitneembare bakken.

5. Werkt eenvoudig met bedieningselementen met 
backlight en een 1-Step™-startknop die instrueren 
vereenvoudigt en garant staat voor consistente 
reinigingsprestaties.

6. De Eco-Mode™ verlengt de bedrijfstijd en maakt 
door een gereduceerd geluidsniveau reinigen op elk 
gewenst moment mogelijk.
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Reinig opstapjes en 
nauwe ruimtes met 
de handige optionele 
stofzuigersteel.

Optionele accessoires

Verhoog de veiligheid 
met een optionele 
FOPS-gecertificeerde 
rolbeugel en een 
blauwe lamp  als 
naderingswaarschuwing.
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1. Intuïtieve bediening met 1-Step™- 
startknop.

2. Makkelijk te vinden geel gemarkeerde  
onderhoudspunten.

3. Meertrapsfiltratiesysteem met een  
krachtig filterschuddersysteem.

4. MaxPro™ technologie staat garant  
voor consistente resultaten op  
verschillende oppervlakken.

5. Veeg grotere brokstukken met het 
opvangkleppedaal gemakkelijk op om een schoon 
oppervlak achter te laten.

6. Voorkom schade op locatie met grote  
niet-afgevende hoekrollen.

7. Profiteer van langdurige betrouwbaarheid 
met een volledig gecoat metalen frame, 
RVS hoogstortvergaarbak of rotomold-
laagstortvergaarbak.

Binnen in 
de S16

Reinig ruimtes met 
tapijt met optionele 
niet-afgevende 
zijschermen en 
FiberShield™ 
tapijtlintscherm.

Verminder 
schoonmaaktijd 
en verhoog de 
productiviteit met 
optionele dubbele 
zijborstels.

Optionele accessoires

Houd de 
luchtkwaliteit goed 
met optionele 
HEPA-filtratie en 
stofschermen



VEEGSYSTEEM

Reinigingsbreedte: Enkele zijborstel | Dubbele zijborstel 1.170 mm  |  1.520 mm
Lengte hoofdborstel (buisvormig) 810 mm
Diameter zijborstel (schijf) 510 mm
Volumecapaciteit van de vuilvergaarbak 150 liter
Gewichtscapaciteit van de vergaarbak: Laagstortend | Hoogstortend  91 kg  |  159 kg
Maximale storthoogte vergaarbaak (hoog stortend) 1.570 mm
Stortbereik vergaarbak 740 mm

STOFBEPERKINGSSYSTEEM
Filtersysteem: Trap 1 | Trap 2 | Trap 3 (optioneel) Perma-filterTM  |  Paneelfilter  |  HEPA-filter
Stoffiltratie paneelfilter (tot) 1 micrometer bij 97,7% rendement
Stoffiltratie HEPA-filter (tot) 0,3 micrometers bij 99,95% rendement (H13)
Zuigventilator 0,6 kW
Toerental stofzuigventilator: Normale veegmodus | Eco-Mode™ 12.000 omw./min  |  10.000 omw./min
Diameter stofzuigventilator 124 mm

AANDRIJFSYSTEEM
Energiebron  Accu, 36 Volt 
Aandrijfmotor  Elektrisch; wisselstroomaandrijving; 1,2 kW, 1,6 pk
Aandrijfsnelheid vooruit (variabel tot): 8,8 km/u
Aandrijfsnelheid achteruit (variabel tot): 4,8 km/u
Hellingcapaciteit: Volle vergaarbak | Lege vergaarbak 10,0 graden (17,6%)  |  12,0 graden (21,3%)
Bodemvrijheid: Laagstortend | Hoogstortend 76 mm  |  64 mm

MACHINESPECIFICATIES
Lengte 1.815 mm
Breedte 1.165 mm
Hoogte: Met rolbeugel | Zonder rolbeugel 2.095 mm  |  1.500 mm
Gewicht: Netto hoogstortend, basisaccu | Netto laagstortend, basisaccu 975 kg  |  880 kg
Minimale draaicirkel 2.130 mm

GARANTIE
Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor informatie over garantie

Specificaties van de S16

Voor een demonstratie of voor meer informatie kunt u bellen naar  
+31 413 241 111 of een e-mailbericht sturen aan info.nl@tennantco.com
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Wij zijn waar u bent 
Tennant heeft de grootste, rechtstreekse verkoop- en 
onderhoudsorganisatie in de branche en een goed 
ondersteund, wereldwijd netwerk van erkende distributeurs.

Kopen, leasen, huren 
We bieden flexibele opties waarmee u de machines krijgt 
die u nodig hebt, hoe u ze nodig hebt.

Oplossingen voor uw unieke behoeften 
Wat uw reinigingsbehoeften ook zijn, Tennant biedt een 
uitgebreid assortiment hoogwaardige apparatuur om uw 
schoonmaakproductiviteit te verhogen.

TennantTrue® 
Optimaliseer de prestaties van de apparatuur en 
bescherm uw investering met TennantTrue®-onderdelen 
en -onderhoud.

Met een visie een globale leider te worden in innovaties op het gebied van duurzaam reinigen, waarmee onze klanten een 
schonere, veiligere en gezondere wereld kunnen creëren, creëert Tennant oplossingen die de manier waarop de wereld 
schoonmaakt veranderen.

Tennant - Op zoek naar nieuwe manieren om beter schoon te maken

TENNANT EUROPE NV
tennant.nl


