
ONDERDEELOMSCHRIJVING ONDERDEELNR.

SCHIJF 
HOOFDBORSTEL

Zachte borstel met gemengde vezelharen SPPV02669

Borstel met medium polyester haren (standaard) SPPV02665

T191  
Kleine achterloop-schrob-zuigmachine
ALGEMENE ONDERDELEN EN VERBRUIKSARTIKELEN

Alleen originele onderdelen van Tennant kunnen optimale prestaties voor uw apparatuur waarborgen.

Serienummer          

 � Uitstekende reinigingsprestaties 
met twee beschikbare 
borsteltypes voor verschillende 
vloeroppervlakken.

 � Dankzij de eenvoudige installatie 
komt stilstand van de machine 
minder voor.

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

Borstels

ONDERDEELOMSCHRIJVING ONDERDEELNR.

Paarse polijstpad, 5 stuk per doos 1215457

Rode reinigingspad, 5 stuk per doos 995614

Blauwe schrobpad, 5 stuk per doos 995622

Bruine strippad, 5 stuk per doos 995629

Padaandrijver SPPV02671

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

Pads/padaandrijver*

ONDERDEELOMSCHRIJVING ONDERDEELNR.

72 AH, 12 V, AGM-accu BAAC00189

24 VDC/10 Ah, 100-240 VAC (ingebouwde lader) BACA00166

 � Verzegelde accu voor eenvoudig, 
geen onderhoud.

Accu's en oplader

*Spatbescherming aanbevolen bij gebruik van pads

Prijzen en Bestellen
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Prijzen en Bestellen

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.

� Polyurethaan dat tegen chemicaliën 
bestand is, heeft een lange 
levensduur; geschikt voor gebruik 
op vloeren waarop organische en 
petrochemische oliën zijn gemorst.

� Voordelig LATEX Rubber is een 
kosteneffectieve optie voor gladde 
binnenvloeren, gemaakt van een 
combinatie van natuurlijk materiaal 
en vulstoffen.

ONDERDEELOMSCHRIJVING ONDERDEELNR.

Linatex dweilrubberblad voor (standaard) MPVR06537

Linatex dweilrubberblad achter (standaard) MPVR06538

Latex dweilrubberblad voor MPVR05953

Latex dweilrubberblad achter MPVR05954

Set polyurethaan dweilrubberbladen KTRI02055

Algemeen onderhoud

ONDERDEELOMSCHRIJVING ONDERDEELNR.

Borstelmotor 9017765

Borstelmotor (Kabelmodel) MOMO00259

Zekering 40 A MEVR02048

Zekering 20 A MEVR00039

Zekering 30 A 897510

Zekering 8 A (model met snoer) MEVR02047

Zekering 4 A (model met snoer) MEVR02092

Zekering 3,15A (Kabelmodel) MEVR04379

Zuigmotor 897566

Zuigmotor (Kabelmodel) 9018339

Afvoerslang vuilwatertank TBFX00350

Clip vuilwaterslang 9017721

Spatbescherming* MPVR05966

Zuigslang 9017842

 � TennantTrue®-onderdelen zijn zo 
ontworpen dat ze op uw Tennant-
machine passen, waardoor betere 
reinigingsprestaties worden  
behaald en stilstand van de  
machine wordt verminderd. 

*Aanbevolen bij gebruik van pads
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