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6200

C O M PA C T E O P Z I T- V E EG M A C H I N E
 Superieure prestaties met één efficiënte veeggang en stofbeheersing
 Uitstekende wendbaarheid dankzij het compacte ontwerp en
eenvoudige bediening
 Sterk verminderde schoonmaakkosten met zeer betrouwbare
Tennant-onderdelen en -techniek

DE VAKKUNDIG ONTWORPEN 620 0 VEEGMACHINE
LEVERT EEN PROBLEEMLOZE BEDIENING EN EEN
VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT

Ontworpen met superieure Tennant-onderdelen en -techniek levert de 6200 een vrijwel continue
werking. Verwacht u aan een verhoogde productiviteit dankzij één enkele veeggang en een
vuilvergaarbak die op verschillende hoogtes kan storten.
TOONAANGEVENDE VEEGOPLOSSING EN STOFBEHEERSING
Het AutoAdjust™-ontwerp past de borstelhoogte aan borstelslijtage, aan zodat stof en licht vuil
in één veeggang worden opgenomen. De 2-trapse stofbeheersing helpt het verwijderen van
rondzwevend stof.
DUURZAAMHEID ZONDER ZORGEN
Een massief stalen frame, een hydraulisch oliesysteem en een borstel die zonder gereedschap
verwisseld kan worden, houden de betrouwbare 6200 operationeel wat resulteert in een stijgende
inzetbaarheid van de machine.
EENVOUDIGE BEDIENING VERHOOGT PRODUCTIVITEIT
Een uitstekend overzicht, het eenvoudige bedieningspaneel en een vuilvergaarbak die op
verschillende hoogtes kan storten maken dat deze machine zeer eenvoudig te bedienen is! De
vuilvergaarbak leegt het vuil automatisch in containers tot 1,37 m.
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Een standaard vuilvergaarbak
die op verschillende hoogtes
kan storten versnelt het
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reinigen door het elimineren
van achtergebleven afval.
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De vuilvergaarbak van grote
capaciteit laat toe langer te
vegen tussen het storten.
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Bescherm zowel inrichting en
apparatuur als uw veegmachine,
met de achterbumper en de
hoekbeschermingsrollers.
Behoudt het maximale
reinigingsvermogen met het
gepatenteerde AutoAdjust™borstelcompartiment dat zich
automatisch aanpast wanneer
borstelharen korter worden.
De Thermo-Sentry™
temperatuursensor bewaakt de de
vuilvergaarbak en zorgt ervoor dat
bij gevaarlijk hoge temperaturen de
zuigmond wordt afgesloten.
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Verhoog de efficiëntie van de
vuilvergaarbak met de vierzijdige, aan
de voorkant ladende vuilvergaarbak en
een veegsysteem dat u kunt aanpassen
aan het type vuil.
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Door de via rotatie gevormde,
kunststof Duramer™- vuilvergaarbak
van gaat de machine langer mee en
wordt de vuilvergaarbak niet aangetast
door corrosie.
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Het VCS®-filterschudsysteem houdt
stof op doeltreffende wijze vast en
zorgt ervoor dat de vouwfilters vrij
blijven van verstoppingen.

ONMISBARE OPTIES
Vergroot het reinigingsbereik
Moeilijk bereikbare plaatsen zijn
toegankelijk met de optionele, direct
inzetbare stofzuigunit.

Verhoog de productiviteit
Dubbele zijborstels verbreden
het veegpad, zodat een groter
vloeroppervlak gereinigd kan
worden in minder tijd.

ORIGINELE TENNANT
ONDERDELEN, TOEBEHOREN
EN SERVICE
Tennant Service Aanbod
▪ Maximaliseer veiligheid, productiviteit en
beschikbaarheid
▪ Controleer en bescherm uw investering
▪ Profiteer van meer dan 250 fabrieksgetrainde
servicemonteurs in Europa
Tennant Onderdelen en Toebehoren
▪ Gebruik uw machine met vertrouwen
▪ Geniet van een jarenlang zorgeloos gebruik
Tennant Reinigingsoplossingen
▪ Benader uw duurzame reinigingsdoelstellingen
▪ Kies duurzame voordelen die uw onderneming
wenst

62 0 0 COM PACTE OPZIT- VEEGM ACHINE
VEEGSYSTEEM
Werkbreedte
Enkele zijborstel
Dubbele zijborstels
Hoofdborstel
Lengte hoofdborstel (buis)
Aandrijving hoofdborstel
Wisselen hoofdborstel
Diameter zijborstel
Vuilvergaarbak
Volumecapaciteit
Gewichtscapaciteit
Storthoogte (variabel tot)

1.070 mm
1.400 mm
710 mm
Riem
Zonder gereedschap
520 mm
125 L
136 kg
1,37 m

STOFBESTRIJDINGSSYSTEEM
Filtersysteem (2-fasig, tot 3 microns)
Fase 1
Fase 2
Stoffiltering (tot)
Snelheid ventilator

Permafilter™
Paneelfilter 4,6 m2
3 microns
4.300 tpm

AANDRIJFSYSTEEM
Batterij
Aandrijfmotor
Vooruit (variabel tot)
Hellingshoek
Volle vuilvergaarbak
Lege vuilvergaarbak

240 Ah
1.1 kW
10 km/u
11%
18%

MACHINESPECIFICATIES			
Lengte
Breedte
Met enkele zijborstel
Met dubbele zijborstels
Zonder zijborstel
Hoogte
Gewicht
Benzinemotor
Elektrisch
Zonder batterijen

1.960 mm
1.230 mm
1.420 mm
1.050 mm
1.440 mm
639 kg
923 kg
746 kg

GARANTIE
Vraag uw lokale vertegenwoordiger naar informatie over de garantie.

* Volgens SAE J1995
Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

ZIEN IS GELOVEN
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