
T380AMR 
ONDERDELEN EN VERBRUIKSARTIKELEN
Originele onderdelen van Tennant kunnen optimale prestaties waarborgen voor uw apparatuur.

Serienummer          

 � Uitstekende schoonmaakprestatie, 
speciaal ontworpen en vervaardigd 
voor de machines van Tennant.

 � Dankzij de eenvoudige installatie 
komt stilstand van de machine 
minder voor en zijn dus ook minder 
servicebezoeken nodig.

 � Werkt optimaal op de machines van 
Tennant en reinigt effectief in één 
keer.

 � Beschikbaar voor een groot 
aantal reinigingsbehoeften en 
vloertypen.
 � Opwrijven
 � Schrobben
 � Strippen

Borstels

Pads / Padaandrijvers

ONDERDEEL OMSCHRIJVING ONDERDEELNUMMERS INSTA-CLICK™ BORSTEL

Nylon schrobborstel 1210386

Polypropyleen schrobborstel 1213032

Schuurschrobborstel 1213033

ONDERDEEL OMSCHRIJVING ONDERDEELNUMMERS

Wit polijstpad 994545

Rood reinigingspad 995615

Blauw schrobpad 995623

Bruin strippad 995630

Sienna polijstpad 1215466

Violet polijstpad 1215458

Insta-Click™ padaandrijver 1209197
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Algemeen Onderhoud

ONDERDEEL OMSCHRIJVING ONDERDEEL NUMMER

Dweilrubber kit met Linatex bladen 9016742

Filter, In-line, 080 Mesh (maas) 1211537

Vuilwatertank uitgerust met vuilvergaarbak 1207357

Contactsleutel 1240918

500 mm Hoofdspatscherm 1055025

Afvoerslang bevestiging met afvoerkap [PU] 1249557

Oplossingsslangbevestiging [PVC] 1249426

225AH natte accu, 12VDC 1070590

Externe lader 24VDC, 650W, 100-240VAC 1217495

ec-H2O NanoClean® WCM 270 ml Cartridge 9013646

Borstelkit voorbescherming 9021042

Borstelkit achterhoede 9021043

 � Geoptimaliseerde kuisprestaties 
van materiaal.

 � Verminderde onderhoudskosten 
en machine verslijt.

Dweilrubbers

� Uitstekende opname van vloeistoffen, 
speciaal ontworpen en vervaardigd 
voor de machines van Tennant.

� Minder aanpassingen en lage 
arbeidskosten.

� Ideale pasvorm voor elke toepassing 
met drie soorten dweilrubbers.
� De dweilrubbers uit hoogwaardig 

Linatex® zijn uiterst sterk en bestand 
tegen snijden en scheuren.

� Urethaan dat tegen chemicaliën 
bestand is, is een duurzaam 
materiaal; geschikt voor gebruik 
op vloeren waarop organische en 
petrochemische oliën zijn gemorst.

� Voordelig rubber dat bestaat uit 
een combinatie van natuurlijk 
materiaal en vulmiddelen is een 
kosteneffectieve optie voor gladde 
binnenvloeren.

ONDERDEELNUMMER

OMSCHRIJVING DWEILRUBBERMATERIAAL VOORZIJDE ACHTERZIJDE

Linatex® 1223124 1223125

Urethaan 1227124 1227125

Rubber 1227126 1227127


