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ORIGINELE (VERBRUIKS)ONDERDELEN 
EN SERVICE VAN GREEN MACHINES

Zorg voor een betrouwbaar functionerende 
machine met originele onderdelen van Green 
Machines. Alleen originele Green Machines-
onderdelen sluiten naadloos aan op de 
vereisten van uw Green Machines-apparatuur. 
Wilt u verzekerd zijn van jarenlange optimale 
veegprestaties? Kies dan altijd voor originele 
(verbruiks)onderdelen!
 

OPTIES
 •  Airconditioning
 •   Achteruitrijcamera  

met CCTV-kleurenbeeldscherm
 •  Hogedrukreiniging
 •  Centrale smering
 •  Radio/cd-speler 

MACHINESPECIFICATIES 500ze*

VEEGSYSTEEM

Type Vacuümveegmachine

Werkbreedte: minimaal (borstels in) 1.300 mm

Maximaal (borstels volledig uit) 1.900 mm

Capaciteit van de vuilvergaarbak 0,75 m³

AANDRIJFSYSTEEM

Aandrijfmotor AC-inductiemotor, 15kW (max.)

Vering: voor & achter  Coil over-autoschokdempers

Rijsnelheid Maximaal 25 km/u

Veegsnelheid 0-12 km/u

STOFBEHEERSINGSSYSTEEM

Stoffiltratie Driefasige filtratie

   Fase 1 Cyclonische geleideplaten met zijtoevoer

   Fase 2 Roestvrijstalen filterroosters

   Fase 3 Dubbele ronddraaiende beweging

Stofonderdrukkingssysteem

   CloudMaker™ Standaard

Vacuümventilator Staallegering, 10 bladen

AFMETINGEN VAN DE MACHINE

Lengte: standaardmachine 3.330 mm

Breedte: carrosserie 1.200 mm

Hoogte: zwaailicht ingeklapt 1.980 mm

Gewicht:  

   Rijklaar gewicht 2.300 kg 

   Maximaal beladen gewicht 2.670 kg

Wielbasis 1.400 mm

Minimale draaicirkel

   Zonder obstakels 5.100 mm

   Tussen twee muren 6.800 mm

* Specificaties kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.
 

5 GROTE PLUSPUNTEN
• Acht uur ongelimiteerde bedrijfstijd per acculading
 
• Tijdens het rijden vrijwel geluidloos
 
•  Geheel emissievrij: geen CO2-uitstoot, 

geen uitlaatgassen
 
• Laag waterverbruik

• Uiterst complete straatveegmachine

1

3
2 Vervolgens wordt de luchtstroom 

door een aantal roestvrijstalen 
filterroosters geleid.Ten slotte wordt er een dubbele ronddraaiende 

beweging gecreëerd die vrijwel al het overgebleven 
stof uit de luchtstroom slingert. De schone lucht verlaat 
de machine aan de achterzijde.

Met behulp van speciaal gevormde geleideplaten 
wordt er een grote cycloon gegenereerd. Stof en 
grovere vuildeeltjes vallen hierin naar beneden en 
worden uit de luchtstroom verwijderd.

In het systeem wordt het stof uit de luchtstroom gefilterd en naar 
de vuilvergaarbak geleid. Dit gebeurt in drie fasen:

ONTZIE HET MILIEU EN UW PORTEMONNEE

3-FASIG STOFBEHEERSINGSSYSTEEM

Met een waterverbruik dat 70% lager ligt dan in 

traditionele technologieën voor stofbeheersing, 

is CloudMaker uitgesproken milieuvriendelijk. 

Bovendien bespaart u kosten, doordat er geen 

ingewikkelde waterrecyclingsystemen meer 

nodig zijn. En dat betekent: geen filters, tanks en 

mondstukken die moeten worden onderhouden en 

schoongemaakt. Stofdeeltjes worden als het ware 

“gevangen” door een ultrafijne waternevel. 

Dit zorgt voor optimale stofbeheersing en voor 

een minimum aan overlast voor het publiek.
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De 500ze van Green Machines maakt gebruik van de uiterst innovatieve lithium-ion-technologie. 
Dit staat garant voor acht uur non-stop bedrijfstijd (TÜV-gecertificeerd) op één batterijlading. 
Omdat de 500ze geen uitlaatgassen produceert en dus ook géén CO2-uitstoot, is deze ultramoderne 
machine bij uitstek geschikt voor veegwerkzaamheden in stadscentra en voetgangerszones.  
In combinatie met het bescheiden geluidsniveau en de lage bedrijfskosten maakt dit de 500ze tot 
de perfecte oplossing voor elke milieubewuste reinigingsdienst.

  
D

R A A I C I R K E L  

Dankzij het uitstekende zicht rondom 

bereikt u optimale veiligheid.

Met de twee onafhankelijk van elkaar te 

bedienen borstels veegt u gemakkelijk 

rond obstakels en behaalt u een perfect 

reinigingsresultaat. Beide borstels samen 

creëren een werkbreedte van maar liefst 1,9 

meter, wat resulteert in optimale effectiviteit.

Wisselen tussen de veeg- en de rijmodus is 

een kwestie van één druk op de knop.  

Dit garandeert maximale productiviteit.

Dankzij de doordachte, slijtvaste constructie 

van de 500ze biedt u zelfs de meest 

uitdagende veegklussen het hoofd.

Met zijn geïntegreerde monitoring-, 

datalogging- en diagnosefunctionaliteit staat 

het geavanceerde voertuigbeheersysteem 

garant voor eenvoudige bediening en 

gemakkelijk onderhoud.

Uitstekende rijeigenschappen en auto-

schokdempers op alle vier wielen zorgen 

voor onovertroffen comfort voor de 

operator.

De twee sets lithium-ion-batterijen bieden 

tot acht uur ongelimiteerde bedrijfstijd.

U heeft volledige toegang tot alle vitale 

systemen, wat het routineonderhoud snel 

en eenvoudig maakt.
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VEELZIJDIG EN COMPACT

SNEL, VEILIG EN COMFORTABEL
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De 500ze produceert geen uitlaatgassen en stoot geen CO2 uit. Een betere luchtkwaliteit 
en een schonere stad zijn het resultaat. In vergelijking met conventionele veegmachines 

van 2 m3 levert het inzetten van de 500ze een jaarlijkse CO2-reductie op die gelijk is 
aan de emissie van veertig auto’s. Hiermee kan de 500ze voor plaatselijke overheden 
een zeer aantrekkelijk hulpmiddel zijn in het behalen van hun emissiedoelstellingen.

De 500ze kan probleemloos worden ingezet in geluidgevoelige omgevingen (in woonwijken of 
in de buurt van bijvoorbeeld parken, scholen of ziekenhuizen) en op incourante tijden 

(‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat). De 500ze maakt niet meer geluid 
dan het ruisen van de bomen op een kalme dag!

De 500ze wordt aangedreven door twee sets lithium-ion-batterijen.  
Een intelligent, geïntegreerd batterijmanagementsysteem controleert en 

balanceert voortdurend het energieniveau, zodat de machine te allen 
tijde optimale prestaties levert. De batterijen kunnen volledig worden opgeladen 

in vier uur. Dankzij het innovatieve ontwerp gaat ook het vervangen van de batterijen snel en eenvoudig.

De kracht en de efficiëntie van de lithium-ion-technologie zorgen ervoor dat de energievoorziening net zo betrouwbaar 
is als bij conventioneel aangedreven machines. Uiteraard beschikt de 500ze over realtime weergave van de beschikbare 

batterijlading, over een alarm dat afgaat wanneer de batterijen bijna leeg zijn, en over intelligent laadbeheer.

Dankzij het innovatieve ontwerp – een vuilvergaarbak met een capaciteit van 
0,75 m³, een werkbreedte van 1.900 mm, een draaicirkel van 2,05 m, een 
doorgangshoogte van slechts 2 m, met joysticks onafhankelijk van elkaar te 
bedienen borstels, geen schadelijke emissies en een laag gewicht – kan de 
500ze vrijwel overal probleemloos worden ingezet!

Met een topsnelheid van 25 km/u is de 500ze in staat om 
snel van de ene veeglocatie naar de andere te rijden. 
Het rijcomfort doet hierbij niet onder voor dat van een auto.
Bovendien biedt het ergonomische ontwerp van cabine en 
bedieningspaneel de operator superieur comfort.

GEEN EMISSIES

TIJDENS HET RIJDEN VRIJWEL GELUIDLOOS

INNOVATIEVE KRACHT

HOGE BETROUWBAARHEID EN LAGE BEDRIJFSKOSTEN

HIER IS HIJ DAN: DE NIEUWE ELEKTRISCHE VEEGMACHINE
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AANDRIJFSYSTEEM

Aandrijfmotor AC-inductiemotor, 15kW (max.)

Vering: voor & achter  Coil over-autoschokdempers

Rijsnelheid Maximaal 25 km/u

Veegsnelheid 0-12 km/u

STOFBEHEERSINGSSYSTEEM

Stoffiltratie Driefasige filtratie

   Fase 1 Cyclonische geleideplaten met zijtoevoer

   Fase 2 Roestvrijstalen filterroosters

   Fase 3 Dubbele ronddraaiende beweging

Stofonderdrukkingssysteem

   CloudMaker™ Standaard

Vacuümventilator Staallegering, 10 bladen

AFMETINGEN VAN DE MACHINE

Lengte: standaardmachine 3.330 mm

Breedte: carrosserie 1.200 mm

Hoogte: zwaailicht ingeklapt 1.980 mm

Gewicht:  

   Rijklaar gewicht 2.300 kg 

   Maximaal beladen gewicht 2.670 kg

Wielbasis 1.400 mm

Minimale draaicirkel

   Zonder obstakels 5.100 mm

   Tussen twee muren 6.800 mm

* Specificaties kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.
 

5 GROTE PLUSPUNTEN
• Acht uur ongelimiteerde bedrijfstijd per acculading
 
• Tijdens het rijden vrijwel geluidloos
 
•  Geheel emissievrij: geen CO2-uitstoot, 

geen uitlaatgassen
 
• Laag waterverbruik

• Uiterst complete straatveegmachine

1

3
2 Vervolgens wordt de luchtstroom 

door een aantal roestvrijstalen 
filterroosters geleid.Ten slotte wordt er een dubbele ronddraaiende 

beweging gecreëerd die vrijwel al het overgebleven 
stof uit de luchtstroom slingert. De schone lucht verlaat 
de machine aan de achterzijde.

Met behulp van speciaal gevormde geleideplaten 
wordt er een grote cycloon gegenereerd. Stof en 
grovere vuildeeltjes vallen hierin naar beneden en 
worden uit de luchtstroom verwijderd.

In het systeem wordt het stof uit de luchtstroom gefilterd en naar 
de vuilvergaarbak geleid. Dit gebeurt in drie fasen:

ONTZIE HET MILIEU EN UW PORTEMONNEE

3-FASIG STOFBEHEERSINGSSYSTEEM

Met een waterverbruik dat 70% lager ligt dan in 

traditionele technologieën voor stofbeheersing, 

is CloudMaker uitgesproken milieuvriendelijk. 

Bovendien bespaart u kosten, doordat er geen 

ingewikkelde waterrecyclingsystemen meer 

nodig zijn. En dat betekent: geen filters, tanks en 

mondstukken die moeten worden onderhouden en 

schoongemaakt. Stofdeeltjes worden als het ware 

“gevangen” door een ultrafijne waternevel. 

Dit zorgt voor optimale stofbeheersing en voor 

een minimum aan overlast voor het publiek.

600 SERIES 400 SERIES SENTINEL® ATLV® 4300A85A60

DE EERSTE TELG IN EEN 
NIEUWE GENERATIE 
ELEKTRISCHE VEEGMACHINES

T E N N A N T  E U R O P E  N V
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

T E N N A N T  N V
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
Postbus 6, 5400 AA Uden
NEDERLAND
Tel:  0413-241 241
Fax: 0413-241 222
E-mail: europe@tennantco.com

        

        

  
  

 A
CH

T  U
UR  B E D RIJFSTIJD

U U R

TÜV  GE C E R T I F I CEERD

NULU I T S TO OT

  
  

  
   

  E
M IS S I E VRIJ

    

    

  
  

  
  

  
 B

IJ
NA  G E R U I SLOOS




