OP ZOEK NA AR NIEUWE MANIEREN OM BETER SCHOON TE MAKEN

M17 elektrisch
aangedreven
veegschrobmachine
Een innovatieve veegschrobmachine met batterij met hoge prestaties, gefocust op het leveren

Beschikbare technologieën
ec-H2OTM-technologie

Pro-PanelTM LCDaanraakscherm of Touch-nGoTM bedieningspaneel

IRIS® vlootmanager

van oplossingen op maat die aan klantbehoeften te voldoen. De M17 reinigt efficiënt in een
enkele beweging, vergroot de luchtkwaliteit binnen en verbetert de ervaring voor zowel
gebruiker als supervisor, alles in één machine!

ES® langer schrobben

Ontworpen voor productiviteit
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1. Touch-n-GoTM-bedieningsmodule met 1-Step™
-startknop biedt gebruikers gemakkelijke toegang
tot alle instellingen zonder de handen van het stuur
te halen. Ook verkrijgbaar met optionele ProPanelTM -technologie.

4. Revolutionaire wateropvangbak (patent
aangevraagd) helpt morsen en druppelen te
verminderen door een onbeperkte luchtstroom
en vangt vocht op dat na het stilzetten in de
opvangslang is achtergebleven.

2. Door de mechanische hoge stortfunctie is
handmatig verwerken van afval niet langer nodig en
passen er grotere stukken afval in de vergaarbak,
die later kunnen worden afgevoerd.

5. Zwenkend dweilframe vangt water uitstekend
op en verkleint het risico op uitglijden en vallen.
6. Opties voor grote batterijcapaciteit verlengen
bedrijfstijd voor hogere productiviteit.

3. Opstapje naar wateropvangtank zodat de
wateropvangtank gemakkelijk kan worden
geïnspecteerd en gereinigd.

Optionele accessoires

Hogedrukreiniger
levert een
krachtige spuit om
hardnekkig vuil te
reinigen.

FOPS-gecertificeerde
beschermkap
beschermt gebruikers
tegen vallende
voorwerpen.

Zuigstang
zuigt snel een
verscheidenheid aan
licht vuil op, zoals
krimpfolie.

Beschermingskit voor
achterdweilframe
helpt schade aan
de dweilrubber te
voorkomen.

Waterzuiger zuigt
gemorst water buiten
gangpaden handig en
snel op.

En meer...

Binnenkant
van de
M17
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1. Voorwaartse bedieningspositie verbetert de
veiligheid en zichtbaarheid van de gebruiker.

5. Stalen bumper rondom de machine helpt uw
investering te beschermen.

2. Volledige afdekking aan voorkant beschermt
de benen en voeten van de gebruiker.

6. Gele aanraakpunten besparen tijd en
verzekeren goed onderhoud.

3. Tweestaps-stofbeperkingsysteem met
de ShakeMaxTM -filterschudder houdt de
luchtkwaliteit constant door stof vast te houden
dat tijdens het vegen wordt opgevangen.

7. Tweezijdige vacuümventilatoren met
roestbestendig aandrijfontwerp voor lange
levensduur.

4. DFS™ Dual Force Sweeping-technologie vangt
groter, zwaarder vuil en palletspaanders tot 15 cm
lang gemakkelijk op in de vergaarbak. *Optioneel
Direct Throw-veegsysteem vangt grotere
spaanders en fijner vuil zoals stof en zand op.

De prestaties die u
nodig hebt
De M17
veegschrobmachine
levert zelfs in de lastigste
omgevingen consistente
reinigingsresultaten
dankzij effectieve
veeg-, schrob- en
schoonmaakcapaciteiten.

Optionele
zijschrobborstel voor
beter bereik langs
randen en 20% breder
schrobpad

8. Afvalbak houdt materiaal uit de wateropvangtank
en voorkomt verstoppingen.
9. Contouren van de oplossingstank zijn
ontworpen voor optimale zichtbaarheid met beter
zicht op de zijveegborstel aan de linkerkant.

Standaard
tweezijdige
zijveegborstels
verzekeren dat het
hele schrobpad
wordt geveegd

Cilindrische
schrobkop
voor schrobben
van ruwe
vloeroppervlakken

Schijfvormige
schrobborstels voor
effectief schrobben en
eenvoudig verwisselen
van borstels zonder
gereedschap

M17 specificaties
SCHOONMAAKSYSTEEM
Schrobpad (hoofdschrobdek) | Met zijschrobborstels
Dual Force Sweeping-pad (hoofdveegsysteem) | Met tweezijdige veegborstels
Direct Throw-veegpad (hoofdveegsysteem) | Met tweezijdige veegborstels
Snelheid cilindrische borstels
Neerwaartse kracht cilindrische borstels (maximaal)
Vuilvergaarbak (op cilindrische machine)
Snelheid schijfvormige borstel
Neerwaartse kracht schijfvormige borstel (maximaal)
Schoonwatertank
Capaciteit schoonwater (ES®)
Vuilwatertank
Maximale vuilcapaciteit | Nuttige Dual Force | Nuttige Direct Throw

1.015 mm | 1.220 mm
915 mm | 1.700 mm
889 mm | 1.700 mm
500 rpm
250 kg
20 L
315 rpm
250 kg
285 L
435 L
346 L
85 L | 70,8 L | 30,3 L

AANDRIJFSYSTEEM
Aandrijfsnelheid vooruit (transport variabel tot) | Aandrijfsnelheid vooruit (schrobben variabel tot)
Dual Force-klimvermogen - In bedrijf | Transport | Laden op oplegger*
Direct Throw-klimvermogen - In bedrijf | Transport | Laden op oplegger*
*veegvergaarbak moet opgetild worden alvorens een helling van 5° op te gaan
ACCU-OPTIES (GESCHATTE ONAFGEBROKEN GEBRUIKSDUUR: SPAARSTAND)
Optionele accupakketten
(Acculaders verkrijgbaar voor alle optionele accu's)
Tussentijds opladen beschikbaar op de 775 Ah C5
MACHINESPECIFICATIES
Lengte basismachine
Breedte, wagenbak
Hoogte (bovenkant stuur)
Met overkapping
Leeggewicht (zonder accu)
Minimale draaicirkel

8,9 km/h | 6,5 km/h
10,5% | 13% | 20%
5% | 13% | / 13%

Nat 625 Ah C5
Nat 775 Ah C5
Nat 860 Ah C5
2.850 mm
1.370 mm
1.480 mm
2.096 mm
1.515 kg
3.003 mm

GARANTIE
Raadpleeg uw lokale vertegenwoordiger voor informatie over garantie
Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.

Tennant – Op zoek naar nieuwe manieren om beter schoon te maken
Met een visie een globale leider te worden in innovaties op het gebied van duurzaam reinigen, waarmee onze klanten een
schonere, veiligere en gezondere wereld kunnen creëren, creëert Tennant oplossingen die de manier waarop de wereld
schoonmaakt veranderen.
Wij zijn waar u bent
Tennant heeft de grootste, rechtstreekse verkoop- en
onderhoudsorganisatie in de branche en een goed
ondersteund, wereldwijd netwerk van erkende distributeurs.

Oplossingen voor uw unieke behoeften
Wat uw reinigingsbehoeften ook zijn, Tennant biedt een
uitgebreid assortiment hoogwaardige apparatuur om uw
schoonmaakproductiviteit te verhogen.

Kopen, leasen, huren
We bieden flexibele opties waarmee u de machines krijgt
die u nodig hebt, hoe u ze nodig hebt.

TennantTrue ®
Optimaliseer de prestaties van de apparatuur en
bescherm uw investering met TennantTrue ® -onderdelen
en -onderhoud.

ZIEN IS GELOVEN

Neem contact met ons op
voor een demonstratie of
voor aanvullende informatie:
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