T391
Middelgrote
achterloop-schrob-zuigmachine
ALGEMENE ONDERDELEN EN VERBRUIKSARTIKELEN
Alleen originele onderdelen van Tennant kunnen optimale prestaties voor uw apparatuur waarborgen.
Serienummer

									

Borstels





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

ONDERDEELOMSCHRIJVING
Zachte borstel met gemengde vezelharen
SCHIJF
HOOFDBORSTEL

Borstel met medium polyester haren
Borstel met zachte polyester haren
Borstel met medium polyester haren

AFMETING BORSTEL

ONDERDEELNR.
SPPV01514

30 cm

9017729
9017730

35 cm

9017816

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

Pads/padaandrijvers*


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

ONDERDEELOMSCHRIJVING

AFMETING PAD

ONDERDEELNR.

Witte polijstpad, 5 stuk per doos

385940

Rode reinigingspad, 5 stuk per doos
Blauwe schrobpad, 5 stuk per doos

994510
30 cm

994511

Bruine strippad, 5 stuk per doos

994512

Padaandrijver

9017735

Witte polijstpad, 5 stuk per doos

994754

Rode reinigingspad, 5 stuk per doos
Blauwe schrobpad, 5 stuk per doos

994518
35 cm

994519

Bruine strippad, 5 stuk per doos

994720

Padaandrijver

9017820
*Spatbescherming aanbevolen bij gebruik van pads

Accu's


Verzegelde accu voor eenvoudig,
geen onderhoud

Prijzen en
bestellen

ONDERDEELOMSCHRIJVING

ONDERDEELNR.

105 AH, 12V, gelaccu

994201

Neem contact op met de klantenservice van Tennant via +31 413 241 111 of tennant.nl
Prijzen en programma’s kunnen zonder aankondiging wijzigen. ©2021 The Tennant Company. Alle rechten voorbehouden. Rev 5/2021

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

SCHROBPAD

ONDERDEELNR.

Linatex dweilrubberblad voor (standaard)

9017699

Linatex dweilrubberblad achter (standaard)

9017702

Latex dweilrubberblad voor
Latex dweilrubberblad achter

9017695

60 cm

9017694

Polyurethaan dweilrubberblad voor

9017696

Polyurethaan dweilrubberblad achter

9017698

Linatex dweilrubberblad voor (standaard)

9017813

Linatex dweilrubberblad achter (standaard)

9017814

Latex dweilrubberblad voor
Latex dweilrubberblad achter

9017801

70 cm

9017804

Polyurethaan dweilrubberblad voor

9017806

Polyurethaan dweilrubberblad achter

9017811

Algemeen onderhoud


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

ONDERDEELOMSCHRIJVING

ONDERDEELNR.

Pakking vacuümmotor

GUGO00509

Borstelmotor

MOCC00450

Zekering 50 A

9018332

Zekering 30 A

897301

Vacuümmotor

9017716

Afvoerslang vuilwatertank

TBFX01069

Wielen

897346

Zwenkwiel dweilrubber

9017788

Dweilrubberwiel

9018501

Clips vuilwaterslang

MPVR01097

Zuigslang

9017712

Filter zuigslang

FTDP00678

Waterfilter

MPVR10565

Gereedschapbalk

KTRI04848

Spatbescherming (60 cm)*

KTRI05245

Spatbescherming (70 cm)*

KTRI05246

*Aanbevolen bij gebruik van pads

Prijzen en
bestellen
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