
OP ZOEK NAAR NIEUWE MANIEREN OM BETER SCHOON TE MAKEN

Meertraps 
filtratiesysteem 

Accuvermogen met een 
hoge capaciteit

Beschikbare technieken6100 Subcompacte 
accu opzit-
veegmachine

O P  Z O E K  N A A R  N I E U W E  M A N I E R E N  O M  B E T E R  S C H O O N  T E  M A K E N

De zeer veelzijdige 6100 levert uitzonderlijke prestaties met efficiënt vegen in 

één beweging en een meertraps filtratiesysteem, en reinigt stil en effectief 

een verscheidenheid aan vloeroppervlakken. Manoeuvreer gemakkelijk door 

krappe ruimtes voor betere toegankelijkheid en behoud van de luchtkwaliteit 

dankzij de werking van de accu zonder gevaarlijke gassen.



Ontworpen voor veelzijdigheid en toegankelijkheid

1. Een meertraps filtratiesysteem met een 
krachtig vacuümventilator en filterschudder houdt 
de luchtkwaliteit op peil door tijdens het vegen 
effectief stof tegen te houden.

2. Intuïtieve bedieningselementen helpen het 
bedieningsgemak te vergroten en de training te 
vereenvoudigen.

3. Eenvoudige toegang tot veelgebruikte 
onderhoudsitems om de servicetijd en totale 
eigendomskosten te verminderen.

4. Verbeter de veiligheid en zichtbaarheid van de 
gebruiker met 360 graden zicht.

5. De glijdende vergaarbak kan snel verwijderd 
worden met de stevige handgreep en ingebouwde 
wielen.

6. Niet-markerende hoekrollers en intrekbare 
zijborstels beschermen tegen schade aan de 
faciliteit en apparatuur.
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Optionele accessoires

Verminder de 
reinigingstijd en vergroot 
het reinigingsbereik met 
de optionele dubbele 
zijborstels.

Bereik moeilijk bereikbare 
plaatsen met de handige 
optionele handzuiger.

Reinig tapijtruimtes 
met een optionele 
tapijtborstel.
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1. Dankzij de compacte constructie kunnen 
gebruikers uitstekend uit de voeten in open 
ruimtes, maar ook op lastig bereikbare plaatsen.

2. De volledige beschermkap aan de voorzijde 
met in- en uitgang aan beide zijden zorgt voor 
bescherming van de benen en voeten van de 
gebruiker en geeft de gebruiker toegang tot de 
machine vanaf beide zijden.

3. Het opvangklep-pedaal helpt gemakkelijk 
grotere brokstukken op te vegen om een schoon 
pad achter te laten.

4. Het meertraps stofbeperkingssysteem met 
krachtige vacuümventilator en filterschudder 
houdt stof effectief vast tijdens het vegen.

5. Het stevige stalen frame biedt langdurige 
structurele betrouwbaarheid.

6. De AutoAdjust
TM

-borstelholte past zich 
automatisch aan naarmate de borstelharen korter 
worden, voor maximale reinigingsprestaties. 

7. Duurzame niet-corrosieve Duramer
TM

 
rotomold-vergaarbak verlaagt de totale 
eigendomskosten.

Binnenkant van de 
6100



SCHOONMAAKSYSTEEM

Reinigingsbreedte: Enkele zijborstel | Dubbele zijborstel 760 mm | 970 mm
Lengte hoofdborstel (buisvormig) 560 mm
Diameter zijborstel (schijf) 410 mm
Gewichtscapaciteit van de vergaarbak 90 kg

STOFBEPERKINGSSYSTEEM
Filtersysteem: Fase 1 | Fase 2 Perma-filterTM | Paneelfilter
Stoffiltratie paneelfilter (tot) 1 micrometer bij 95% rendement
Zuigventilator 0,56 kW
Snelheid vacuümventilator 4.375 tpm

AANDRIJFSYSTEEM
Energiebron Accu, 36 Volt
Aandrijfmotor Elektrisch; gelijkstroomaandrijving; 1,0 kW, 1,34 pk
Aandrijfsnelheid vooruit (variabel tot): 8,0 km/u
Aandrijfsnelheid achteruit (variabel tot): 4,8 km/u
Hellingcapaciteit: Volle vergaarbak | Lege vergaarbak 8,0 graden (14,1%) | 10,0 graden (17,6%)
Bodemvrijheid 68,3 mm

MACHINESPECIFICATIES
Lengte 1.520 mm
Breedte 810 mm
Hoogte 1.180 mm
Gewicht leeg (basisaccu's) 503 kg
Minimale draaicirkel 1.830 mm

GARANTIE
Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor informatie over garantie

Technische gegevens van de 6100

6100-brochure-nl-nl                  9/21 
©2021 Het logo van Tennant Company en andere handelsmerken voorzien van het symbool '®' zijn in de Verenigde 
Staten en/of andere landen gedeponeerde handelsmerken van Tennant Company. De verkoop en het onderhoud van de 
producten van Tennant Company vinden plaats via de dochterondernemingen van Tennant Company en via distributeurs. 
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving 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.

Kopen, leasen, huren 

We bieden flexibele opties waarmee u de machines krijgt 

die u nodig hebt, hoe u ze nodig hebt.

Oplossingen voor uw unieke behoeften 

Wat uw reinigingsbehoeften ook zijn, Tennant biedt een 

uitgebreid assortiment hoogwaardige apparatuur om uw 

schoonmaakproductiviteit te verhogen.

TennantTrue®  

Optimaliseer de prestaties van de apparatuur en bescherm uw 

investering met TennantTrue®-onderdelen en -onderhoud.

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.

Tennant — Op zoek naar nieuwe manieren om beter  
schoon te maken

TENNANT NV
tennant.nl

Voor een demonstratie of voor meer informatie kunt u  
bellen naar +31 413 241 111 of een e-mailbericht sturen aan info.nl@tennantco.com


