
ATLV® 4300
ZWERFAFVALZUIGER VOOR ALLE TERREINEN

< Verbetert het imago en de gezondheid van uw gemeenschap  
met superieure afvalverwijdering

< Verhoogt de productiviteit door zich aan te passen aan alle terreinen

< Zorgt voor meer veiligheid voor de operator met stabiel design  
met een laag zwaartepunt
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ATLV® 430 0 ZWERFAFVALZUIGER VOOR  
ALLE TERREINEN B I J D R A G E N  A A N  E E N  S C H O N E R E ,  

V E I L I G E R E ,  G E Z O N D E R E  W E R E L D .



Tennant heeft de ATLV® 4300 gebouwd om realistische werkomstandigheden aan te pakken.  
Of nu over stoepranden en heuvels moet worden geklommen of langs hekken moet worden 
schoongemaakt, de krachtige ATLV 4300 levert altijd hoge prestaties. De ATLV houdt al uw 
buitenterreinen schoon. Van asfalt en beton tot gras, u maakt altijd een eerste goede indruk.

VERBETER HET IMAGO EN DE GEZONDHEID VAN UW GEMEENSCHAP
De high-performance zuigkracht van de ATLV, aangevuld door een flexibel handzuigunit, banden 
voor alle terreinen, de mogelijkheid stoepranden te nemen, en gras, parkeerplaatsen, hekken en 
struiken vrij te houden van afval, sigarettenpeuken, flessen en nog veel meer.

PRODUCTIVITEIT MAXIMALISEREN
De gebruiksvriendelijke functies vereisen minder training, zodat operators sneller aan het werk 
kunnen. Operators maken langer achter elkaar schoon, omdat de bovenop geïnstalleerde 
zuigerventilator een constante onbeperkte luchtstroom afgeeft. Het legen gaat probleemloos met 
de breedhoek-, schuin uit te tillen vergaarbak.

VERTROUW OP EEN VEILIGE, STABIELE BEDIENING
Maak schoon met de wetenschap dat de ATLV veilig en stabiel is te bedienen met het lage  
zwaartepunt, uiterst effectieve remschijven en standaard beschermingssysteem tegen omrollen.

DE VEILIGE EN EFFICIËNTE OPLOSSING 
VOOR BUITEN REINIGEN OP ALLE TERREINEN



DUURZAAMHEID

Een corrosiebestendige 

polyethyleen bus met optionele 

zakloze vullingen en het 

zelfreinigende rotorinlaatscherm, 

zorgen ervoor dat de ATLV blijft 

schoonmaken en er beter uit 

blijft zien.E
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ATLV 4300

A Vier banden voor alle terreinen 
maximaliseren mobiliteit en 
minimaliseren bodemverdichting.

B Eenvoudig te legen, snelle toegang 
en uit te klappen hydraulische koeler.

C Afvalcontainer gebruikt standaard,  
in de supermarkt te verkrijgen 
vuilniszakken voor lagere kosten. 
Container kan schuin worden uitgetild 
voor eenvoudig legen.

D De zuigerventilator bovenop is zo 
ontworpen dat afval niet in de  
ventilator terecht kan komen.

E ROPS-balk boven het hoofd biedt de 
operator bescherming bij omrollen.

F Ergonomisch design en een 
gemakkelijk bereikbare zuigslang.

G Verstelbare zuigslang kan worden 
versteld voor gemakkelijker afval 
verwijderen.

H Hoge bodemvrijheid voor 
ongelijkmatig terrein.

H

ONMISBARE OPTIES

Uw schoonmaakbereik uitbreiden
De zuigslang is uitbreidbaar voor extra 
schoonmaakbereik met het optionele  
mondstuk voor de grond langs hekken.

Stofbeheersing
Stofbeheersing met water helpt de stof  
in de lucht te beheersen.

Maak schoonmaken comfortabel
Voeg een ROPS-cabine toe voor 
bescherming tegen de elementen.



tennant.eu

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

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

ZIEN IS GELOVEN
Neem contact met ons op voor 
een demonstratie of voor 
aanvullende informatie:
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MILIEUBEHEER

Minder lawaaiMeer 
veiligheid

Middelen 
besparen

Minder 
schoonmaak- 

middelen

Verbeterde 
lucht- 

kwaliteit

ORIGINELE TENNANT-ONDERDELEN, 
TOELEVERING EN ONDERHOUD

Tennant-diensten  
n  Maximaliseer veiligheid, productiviteit en actieve tijd 
n  Controleer en bescherm uw investering en verlaag 

uw totale eigendomskosten 
n  Profiteer van meer dan 200 onderhoudsmonteurs  

die door Tennant zijn opgeleid in heel Europa

Tennant-onderdelen en -voorraden 
n  Bedien uw machine met zelfvertrouwen 
n  Profiteer van jaren zorgenloze bediening

Schoonmaakoplossingen van Tennant
n  Verleg uw duurzame schoonmaakdoelen
n  Kies voor duurzame voordelen voor uw bedrijf

ec-H2O en FaST-technologieën 
hebben een NFSI-certificaat 
(National Floor Safety Institute). 
Het NFSI-certificaat garandeert dat 
een product een testproces in 2 fasen 
heeft doorlopen, wat bewijst dat het 
vloerproduct het risico op uitglijden en 
vallen helpt te verminderen.

ec-H2O en FaST-technologieën 
zijn geregistreerd door NSF 
International. NSF International is een 
onafhankelijke non-profitorganisatie 
die erop toeziet dat formules en labels 
op deze producten voldoen aan de 
voedselveiligheidsvoorschriften.

Tennant FaST 365- en FaST 
965-schoonmaakmiddelen hebben 
het Europese Eco-label gekregen.  
Dit bewijst dat onze Tennant FaST-
schoonmaakmiddelen minder impact 
op het milieuhebben in vergelijking met 
standaard schoonmaakmiddelen

ec-H2O™-technologie heeft de 
European Business Award 2009 
gewonnen in de categorie Business 
Innovation of the Year, een van  
de meest prestigieuze awards voor 
ondernemingen.  
De European Business Awards  
(www.businessawardseurope.com)  
is een onafhankelijk awardprogramma 
waarin uitmuntendheid, best-
practice en innovatie worden erkend 
en gepromoot in het Europese 
bedrijfsleven.

ATLV® 430 0 ZWERFAFVALZUIGER VOOR  
ALLE TERREINEN

ZUIGSYSTEEM ZUIGMONDSTUK

Type zuigmondstuk
Tijd nodig voor een oppervlakte zo groot als een voetbalveld 1/2 uur
Vuilvergaarbak

Volumecapaciteit 416 L
Zakcapaciteit, elk 208 L 
Zakformaat 1.120 X 1.400 mm

ZUIGSYSTEEM

Mondstukformaat (diameter) 200 rpm
Zuigerventilator (diameter) 430 mm
Zuigbreedte 1200 mm

AANDRIJFSYSTEEM

Aandrijfsnelheid voorwaarts (variabele tot) 26,0 km/u
Aandrijfsnelheid voorwaarts (variabele tot) 8,0 km/u
Aandrijfmotor
Diesel, met vloeistof gekoelde Kubota @3000rpm 28 kW
Type Hydrostatisch
Motoren Beide achterwielen
Hydraulisch 

Pompen 1 aandrijving, 1 accessoire
Oliekoeler Fin type

Klimvermogen
Volle en lege vergaarbak 12,0 grad / 21%

MACHINESPECIFICATIES

Lengte 2.590 mm
Breedte 1.170 mm
Hoogte 2.130 mm
Gewicht-netto basismachine 844 kg
Draaicirkel 460 mm

OPTIES

Aangepaste kleur
Handzuigunit
Natte stofbeheersing
Cabine-ROPS en weerpakket
Vonkbescherming

Voor meer opties of accessoires kunt u contact opnemen met uw lokale Tennant-vertegenwoordiger

GARANTIE

Vraag uw lokale vertegenwoordiger om informatie over de garantie

Specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving vooraf.


