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C R E AT I N G A C L E A N E R , S A F E R , H E A LT H I E R W O R L D

S9
G R OT E A C H T E R LO O P- V E EG M A C H I N E
 Ervaar maximale productiviteit en opname van afval met
de TwinMaxTM-veegtechnologie en dubbele zijborstels voor
consistent vegen langs randen
 Reinig grote oppervlakken snel en gemakkelijk met constante
borstel- en motoraandrijving, het brede veegpad en de
vuilvergaarbak van 60L
 Vetrouw op de kwaliteitsbouw met duurzame componenten
die betrouwbaar zijn in commerciële toepassingen

VEEG SLIMMER, NIET HARDER MET DE
S-SERIE VEEGMACHINES VAN TENNANT.

ERVAAR MAXIMALE PRODUCTIVITEIT
Met het aandrijfsysteem gaat vegen snel en moeiteloos. De dubbele zijborstels verbreden
het veegpad tot 900 mm en de extra grote vuilvergaarbak reduceert het aantal ritten naar de
afvalcontainer, wat u meer tijd geeft om te vegen.
VERTROUW OP KWALITEITSBOUW EN DUURZAME COMPONENTEN
De hoofdcomponenten zijn betrouwbaar in commerciële toepassingen. Duurzaam rotatiegegoten
ontwerp, Tennant garantie en zijborstels die door een stootbumper worden beschermd.
SLIM, INTUÏTIEF ONTWERP
Verhoog de productiviteit met handige, aanpasbare zijborstels waar geen gereedschap voor
nodig is en de gebruiksvriendelijke werking, waardoor minder training en meer reinigingstijd.
De zelfrijdende werking en borstelaandrijving in combinatie met de verstelbare, ergonomisch
ontworpen handgreep zorgen voor een optimaal bedienerscomfort.
VEELZIJDIG ALTIJD EN OVERAL REINIGEN
Het ﬂexibele ontwerp van de S9 is uitermate geschikt voor het vegen van grote oppervlakken
binnen én buiten. Het lage geluidsniveau van 62 dBA geeft u de mogelijkheid om overal en altijd te
vegen, zelfs in geluidsgevoelige omgevingen.
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Uitgerust met de TwinMaxveegtechnologie van Tennant reinigt de
S9 uw vloeren in een enkel veeggang.
De twee tegensteld draaiende borstels
combineren over-de-kop en directe
veegprincipes om groot en klein afval
op te vangen met één machine.
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Voorgevormde, gewatteerde handgreep,
ergonomisch ontworpen voor
bedienerscomfort

B

Zonder gereedschap volledig verstelbare
zijborstels, reinigen gemakkelijk hoeken
en randen zonder de richting te wijzigen.
Dankzij het extra brede, aan het
oppervlak van uw vloeren in te stellen
veegpad, worden de productiviteit en
reinigingsresultaten merkbaar verbeterd.

C

De originele borstels sluiten naadloos aan
op het ontwerp van uw machine en staan
garant voor optimale veegprestaties.
Het V-vormige borstelpatroon en de
TwinMax-technologie zorgen er samen
voor dat er bij één keer vegen meer vuil
wordt opgenomen.
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De TwinMax-veegtechnologie combineert
over-de-kop en directe veegprincipes om
een grotere verscheidenheid van afval op
te nemen met één machine..

E

De grote vuilvergaarbak van 60 liter
vermindert het leegmaken en is
gemakkelijk te verwijderen waardoor het
reinigingsproces vereenvoudigt en de
productiviteit van de bediener verhoogt.

De TwinMax-technologie is ontworpen
om verschillende oppervlakken zowel
binnen als buiten te vegen met een
maximale veelzijdigheid om altijd en
overal te reinigen.
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ORI G I NE L E T E N NA NT
ON DE R D E L E N ,
TOE BE H O R E N E N
SE RV I C E
Tennant Service Aanbod
▪ Maximaliseer veiligheid, productiviteit en
beschikbaarheid
▪ Controleer en bescherm uw investering
▪ Proﬁteer van meer dan 250 fabrieksgetrainde
servicemonteurs in Europa
Tennant Onderdelen en Toebehoren
▪ Gebruik uw machine met vertrouwen
▪ Geniet van een jarenlang zorgeloos gebruik
Tennant Reinigingsoplossingen
▪ Benader uw duurzame reinigingsdoelstellingen
▪ Kies duurzame voordelen die uw onderneming
wenst

S 9 GROTE ACHTERLOOP- VEEGM ACHINE
VEEGSYSTEEM
Veegpad
Productiviteit
Practisch
Theoretisch

900 mm
2.063 m²/u
3.600 m2/u

BORSTELAANDRIJVING
Borstelsnelheid
Lengte hoofdborstel (buis)
Diameter zijborstel (schijf)
Volumecapaciteit vuilvergaarbak

390 tpm
500 mm
354 mm
60 L

AANDRIJFSYSTEEM
Batterijtype
Looptijd

12 V Gel
3 hr

STOFBEHEERSINGSSYSTEEM
Filtertype
Filteroppervlak

99,97 @ .3 microns
3 m2

MACHINESPECIFICATIES
Lengte
Breedte
Hoogte
Gewicht
Met batterij
Zonder batterij
Geluidsniveau (aan oor bediener)

1085 mm
799 mm
658 mm
137 kg
97 kg
62 dBA

GARANTIE
24 maanden (of 2000 bedrijfsuren) op onderdelen en 12 maanden (of 1000 bedrijfsuren) op arbeid, wat het
eerste van toepassing is. Slijtage aan onderdelen is van garantie uitgesloten.

Speciﬁcaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

ZIEN IS GELOVEN
Contacteer ons voor een demonstratie
of voor aanvullende informatie:

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
Postbus 6, 5400 AA Uden
NEDERLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: info.nl@tennantco.com

1.053.001.eu.nl
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