CS5
Compacte serie micro-schrobmachine
ALGEMENE ONDERDELEN EN VERBRUIKSARTIKELEN
Alleen originele onderdelen van Tennant kunnen optimale prestaties voor uw apparatuur waarborgen.
Serienummer

									

Borstels





Uitstekende reinigingsprestaties
met drie beschikbare
borsteltypes voor verschillende
vloeroppervlakken.
Dankzij de eenvoudige installatie
komt stilstand van de machine
minder voor.

ONDERDEELOMSCHRIJVING
SCHIJF
HOOFDBORSTEL

SCHROBPAD /
AFMETING BORSTEL

ONDERDEELNR.

Borstel met zachte haren
Borstel met middelharde haren (standaard)

SPPV02580
280 mm

SPPV02438

Borstel met harde haren

SPPV02581

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

Pads / padaandrijvers


Twee keuzemogelijkheden
voor de dagelijkse
schoonmaakbehoeften.

ONDERDEELOMSCHRIJVING

SCHROBPAD /
AFMETING BORSTEL

ONDERDEELNR.

Witte reinigingspad, doos van 5
SCHIJF HOOFD

Rode reinigingspad, doos van 5

SPPV02583
280 mm

SPPV02584

Padaandrijver

SPPV02582

Accu's / Oplader



De accu's kunnen eenvoudig
worden verwisseld voor een
continue werking.
Kleine, laptopachtige oplader.
Snoer moet apart worden
besteld.

Prijzen en Bestellen

ONDERDEELOMSCHRIJVING
ACCU
OPLADER

ONDERDEELNR.

Lithium-ionenbatterij 50 minuten (5,5 AH, 36V)

KTRI06057

Lithium-ionenbatterij 75 minuten (8,25 AH, 36V)

KTRI06058

Oplader 36VDC

BACA00263

Opladersnoer 230VAC

MECB02130

Neem contact op met de klantenservice van Tennant via
+31 413 241 111 of tennant.nl
Prijzen en programma’s kunnen zonder aankondiging wijzigen. ©2020 The Tennant Company. Alle rechten voorbehouden. Rev 6/2020

Dweilrubbers
�

Tennant biedt drie verschillende
materialen voor dweilrubbers,
zodat optimaal aan uw vereisten
wordt voldaan.
� De dweilrubbers uit
hoogwaardig Linatex ® zijn
uiterst sterk en bestand tegen
snijden en scheuren.
� Urethaan dat tegen
chemicaliën bestand is,
heeft een lange levensduur;
geschikt voor gebruik op
vloeren waarop organische
en petrochemische oliën zijn
gemorst.
� Laaggeprijsd rubber is een
kosteneffectieve optie
voor gladde binnenvloeren,
gemaakt van een combinatie
van natuurlijk materiaal en
vulstoffen.

ONDERDEELOMSCHRIJVING

DWEILRUBBERBLADKITS*

DWEILRUBBERSYSTEMEN**

ONDERDEELNR.

Linatex bladkit (recht) voorzijde - (standaard)

KTRI06148

Linatex bladkit (parabolisch) achterzijde - (standaard)

KTRI06149

Rubberbladkit (recht) voorzijde (optioneel)

KTRI06150

Rubberbladkit (parabolisch) achterzijde - (optioneel)

KTRI06151

Polyurethaan bladkit (recht) voorzijde - (optioneel)

KTRI06152

Polyurethaan bladkit (parabolisch) achterzijde - (optioneel)

KTRI06153

Dweilrubbersysteem (recht) voorzijde (inclusief bladhouder,
bevestigingsmateriaal en bladen)

KTRI06154

Dweilrubbersysteem (parabolisch) achterzijde (inclusief bladhouder,
bevestigingsmateriaal en bladen)

KTRI06155

* Bladkits bevatten twee bladen (voorzijde geventileerd en achterzijde plat)
** Dweilrubbersystemen bevatten bladhouder, bevestigingsmateriaal en Linatex bladen

Algemeen onderhoud
ONDERDEELOMSCHRIJVING

VERVANGINGSEN SERVICEONDERDELEN

Prijzen en Bestellen

ONDERDEELNR.

Filter schoonwatertank

MPVR12348

Luchtinlaatfilter

MPVR12484

Voorgeleidingswiel

MPVR12311

Dweilrubberslang voorzijde

TBFX01283

Dweilrubberslang achterzijde

TBFX01282

Zuigklepkit

KTRI06105

Borstelmotor

MOCC00477

Zuigmotor

MOCC00481

Pomp 24VDC

PPEL00140

Pakking, Deksel vuilwatertank

GUGO00622

Afdekking vuilwatertank

KTRI06048

Vuilwatertank

KTRI06097

Schoonwatertank

KTRI06104

Neem contact op met de klantenservice van Tennant via
+31 413 241 111 of tennant.nl
Prijzen en programma’s kunnen zonder aankondiging wijzigen. ©2020 The Tennant Company. Alle rechten voorbehouden. Rev 6/2020

