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S30
MIDDELGROTE OPZIT-VEEGMACHINE

   Levert uitstekende veegprestaties en een droge stofbeheersing met 
het 3-fasige SweepSmart™-systeem

   Reinig binnen zonder afbreuk te doen aan de prestatie

   Verbeter de veiligheid van de bediener met het innovatieve, vooraan  
 geplaatst cabineontwerp en verlaag het geluidsniveau naar 80 dBA

C R E A T I N G  A  C L E A N E R ,  S A F E R ,  H E A LT H I E R  W O R L D
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De Tennant S30 opzit-veegmachine, ontworpen voor een betrouwbare, industriële reiniging, 
verbetert de prestaties zowel binnen als buiten, verlaagt de geluidsniveaus aanzienlijk en heeft als 
belangrijkste eigenschap het exclusieve SweepSmart- stofbeheersingssysteem. 

UITSTEKENDE VEEGPRESTATIES
Neemt eenvoudig alle type vuil op, van fijne zandkorrels tot licht vuil en dit op diverse 
oppervlakken. De Tennant S30 biedt een grote binnen-/buitenflexibiliteit, terwijl uitstekende 
reinigingsresultaten worden geleverd.

ONGEKENDE VEILIGHEID
Met de focus op veiligheid levert de Tennant S30 een duidelijk overzicht, lagere geluidsniveaus 
en een eenvoudige bediening. Dit wordt bereikt door middel van een vooraan geplaatst 
cabineontwerp, topmateriaal en systeemverbeteringen.

EEN GERUISLOZE EN PRODUCTIEVE VEEGMACHINE  
VOOR BINNEN/BUITEN DIE DE MEEST EXTREME  
OMSTANDIGHEDEN HET HOOFD BIEDT
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BINNENKANT VAN DE

A Verwijder op doeltreffende wijze 
diverse types vuil met het II-Speed™-
veegsysteem. Dit verhoogt de snelheid 
van de hoofdborstel, de zijborstel en 
de vacuümventilator met 20%.

B Verbeter de veegresultaten met 
de intrekbare, geveerde klep die 
indien nodig vuil opnieuw voor de 
hoofdborstel brengt.

C Verbeter de veiligheid voor de 
bediener dankzij het Thermo-Sentry™-
systeem dat verhoogde temperaturen 
in de vuilvergaarbak waarneemt, 
de bediener waarschuwt en de 
veegfuncties uitschakelt.

D Filtering van de luchtstroom en 
stofbeheersing bij gebruik op alle 
oppervlakken dankzij het SweepSmart-
systeem. 

E Reken op structurele  
betrouwbaarheid op lange termijn 
met een machineframe in zwaar 
staal, ontworpen voor meer sterkte, 
hardheid en lange levensduur.

S30



MAXIMALE PRODUCTIVITEIT, LAGERE 
KOSTEN, VERBETERDE VEILIGHEID

 Verlaag stilstand, servicetijd en onderhoudskosten 
   EasyOpen™-toegang voor onderhoud
    Geïntegreerd diagnostieksysteem en gepatenteerde 

borstelslijtage-indicator met kleurcodering
    Ruime hydraulische oliereservoirs, drie hulppompen en een 

inwendig filter van microcomponenten
   Soft ride, massieve banden voor een hogere laadcapaciteit
   Geïntegreerde bescherming tegen draad en touw

 Haal het maximale uit de productiviteit zowel binnen als buiten
    Stort op elke hoogte van grondniveau tot 1.525 mm en reikt 

tot 760 mm in een vuilcontainer  
    Touch-N-Go™-bediening met 1-Step™-schakelaar vermindert 

de trainingstijd voor bedieners
    De achterdeur van de vuilvergaarbak bevat vuil tijdens het 

transport  
    Het II-Speed™-veegsysteem verhoogt de snelheid van de 

hoofdborstel, de zijborstel en de vacuümventilator met 20% 
   Dynamische stuurinrichting en achterwielophanging
    Stabiliteit op 4 wielen voor het reinigen van grote ruimten 

(met het S30 X4-model)
 Verbeter de veiligheid voor de bediener

    ErgoSpace™ vooraan geplaatst bedienerscompartiment voor 
verbeterd comfort en zichtbaarheid

   Thermo-Sentry™-sensor in de vuilvergaarbak
    Laagste geluidsniveau voor een motoraangedreven 

veegmachine in deze klasse – 80 dBA

Bereik buitengewone resultaten 
in diverse omgevingen, met 
dubbele zijborstels waarmee u, in 
combinatie met een grote 395 L 
Duramer-vuilvergaarbak, in één 
enkele veeggang een veegbreedte 
kunt bereiken van 2.030 mm.

Verplaats u veilig en snel tussen 
werkplaatsen met de S30 X4-
configuratie die zich verplaatst 
met een snelheid van 24 km/u op 
een stabiel 4-wiels platform met 
comfortabele bladveerophanging.

Verhoog de veiligheid en 
de doeltreffendheid van de 
werkzaamheden, zelfs in de 
zwaarste omgevingen, met een 
optionele FOPS (Falling Object 
Protection) gecertificeerde (ISO 
3449) cabine met verwarming en 
airconditioning.
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VERBETER DE LUCHTKWALITEIT OP AANZIENLIJKE WIJZE
Behoud schonere lucht én krachtige veegresultaten met het SweepSmart-
stofbeheersingssysteem. Dit driefasig systeem filtert ultrafijne stofdeeltjes tot 
een MERV-waarde van 13 op de ASHRAE 20-puntenschaal en is hiermee bijna 
gelijkwaardig aan de capaciteit van een HEPA-filter.

FASE 1
Het speciale Perma-Filter houdt grof vuil, water en zwaardere stofdeeltjes vast in 
de vuilvergaarbak.

FASE 2
De cyclonische filter verwijdert fijn stof en vocht uit de luchtstroom en leidt ze  
naar de vuilvergaarbak.

FASE 3
Een brandvertragend nanovezel trommelfilter haalt met een efficiëntie van 99% 
de overgebleven ultrafijne stofdeeltjes (tot 0,5 micron) uit de luchtstroom.

Levert op betrouwbare wijze een schone, veilige en productieve omgeving met 
de SweepSmart-technologie.
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S30 OPZIT-VEEGMACHINE

VEEGSYSTEEM

Werkbreedte
Enkele zijborstel  1.590 mm
Twee zijborstels  2.030 mm

Hoofdborstel
Lengte hoofdborstel (buis) 1.145 mm
Hefsysteem hoofdborstel   Mechanisch of Hydraulisch
Wisselen hoofdborstel  Zonder gereedschap

Zijborstel
Diameter zijborstel  660 mm

Vuilvergaarbak
Volumecapaciteit vuilvergaarbak 395 L
Gewichtscapaciteit (kunststof) 490 kg
Gewichtscapaciteit (staal) 545 kg
Storthoogte (variabel tot) 1.525 mm
Stortbereik 760 mm

STOFBEHEERSINGSSYSTEEM

Filtersysteem (driefasig)
Fase 1 Perma-filter™
Fase 2 Cyclonische voorfilter
Fase 3 Nanovezel trommelfilter

Filteroppervlak 7.5 m2

Stoffiltratie (tot) 0,5 micron @ 99% doeltreffendheid
Snelheid vacuümventilator 

Normale veegmodus 4.600 tpm
Veegmodus afval 5.500 tpm

Vacuümventilator 280 mm

AANDRIJFSYSTEEM

Aandrijfsnelheid vooruit (variabel tot) 13/21 km/u
Aandrijfsnelheid achteruit (variabel tot) 5 km/u
Motor - LPG

Bruto periodiek vermogen* 38.5 kW (51.6 Hp) @2800 rpm
Tennant gestuurde voeding 31.6 kW (42.4 Hp) @2300 rpm

Motor - Diesel
Bruto periodiek vermogen* 37.3 kW  (50.0 Hp) @2300 rpm
Tennant gestuurde voeding 18.5 kW  (24.8 Hp) @2300 rpm

Hellingshoek
Volle vuilvergaarbak  10° / 18%
Lege vuilvergaarbak 14° / 25%

Afstand tot de grond 100 mm

MACHINESPECIFICATIES

Lengte 2.360 mm
Breedte 1.590 mm
Hoogte

Met bestuurdersbeschermrek 2.095 mm 
Zonder bestuurdersbeschermrek 1.475 mm

Gewicht (netto) 1.595 kg
Minimum draaicirkel 2.870 mm
Geluidsniveau 80 dBA

GARANTIE

Vraag uw lokale vertegenwoordiger naar informatie over de garantie. 

* Volgens SAE J1995 
 
Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
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ORIGINELE TENNANT 
ONDERDELEN, TOEBE-
HOREN 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
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