S10

Krachtige en wendbare
industriële
achterloop-veegmachine
• De S10 levert in open én moeilijk
bereikbare ruimtes betere prestaties dan
welke andere achterloop-veegmachine ook
• Zeer lange bedrijfstijd dankzij extra grote
vuilvergaarbak met een inhoud van 70 kg
• Superieure stofbeheersing ter bescherming
van uw bedrijfsgebouwen, goederen en
medewerkers

Beste
achterloop-veegmachine
in zijn klasse

Inzetbaar in open ruimtes, maar ook op moeilijk
bereikbare plaatsen
Dankzij de compacte constructie kan de S10 uitstekend uit
de voeten in open ruimtes, maar ook op lastig bereikbare
plaatsen.
Lange bedrijfstijd
De S10 beschikt over twee krachtige batterijen voor
langdurige, emissievrije prestaties, en heeft een ergonomisch
gevormde greep voor een comfortabele bediening.
Lage onderhoudskosten
Met de S10 kiest u voor lagere onderhoudskosten dankzij de
robuuste, corrosiebestendige constructie en de omlopende
stootrand, die zowel de machine als uw bedrijfsgebouwen
beschermt.
Uitstekende schoonmaakresultaten
De volledig variabele rijfuncties (vooruit en achteruit) staan
garant voor een prima wendbaarheid in elke richting. Het
exceptionele stofbeheersingssysteem zuivert de luchtstroom
van stofdeeltjes tot 3 micron.

De S10 biedt topprestaties,
een lange levensduur en
optimale stofbeheersing in
een emissievrije omgeving.
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Vrijliggende stalen
vuilvergaarbak:
met een capaciteit
van maar liefst 70 kg
(80 liter) afval.

Stofﬁltratie:
het paneelﬁlter van
4,6 m² zuivert de
luchtstroom van
stofdeeltjes tot
3 micron.
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Mechanische
Ergonomisch
ﬁlterschudder:
gevormde greep:
cirkelvormig ontwerp,
ontworpen voor
automatisch
maximale controle
tijdgeschakeld.
en optimaal comfort;
met eenvoudig
gereedschap in
hoogte verstelbaar
(3 standen).
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Geïntegreerde
lader:
gemakkelijk opladen
waar u maar wilt.

INDUSTRIËLE ACHTERLOOPVEEGMACHINE S10
Veegsysteem
Veegbreedte

86 cm

Lengte hoofdborstel (cilinder)

66 cm

Snelheid hoofdborstel

550 tpm

Diameter zijborstel (schijf)

43 cm

Volume vuilvergaarbak

80 liter

Capaciteit vuilvergaarbak

70 kg

Aandrijfsysteem

ORIGINELE TENNANT-ONDERDELEN
EN VERBRUIKSARTIKELEN & SERVICE
Voordelen van originele Tennant-onderdelen.
Door te kiezen voor originele Tennantonderdelen werkt uw machine betrouwbaarder. Alleen authentieke Tennant-onderdelen
zijn ontworpen in combinatie met Tennantapparatuur. Accepteer daarom alleen originele
onderdelen en verbruiksartikelen voor jarenlang
probleemloos functioneren. Direct Service
Netwerk in Europa: Tennant biedt een door haar
zelf op-geleid, ﬁjnmazig netwerk van meer dan
220 onderhoudstechnici die zich inzetten om
uw machines storingsvrij te houden.
Bescherm uw investering met een Tennantservicecontract.

Batterijen 24V-systeem

2 x 12V 110 Ah/C5

Aandrijfmotor

0,75 kW

Aandrijfsnelheid vooruit (variabel tot)

5 km/u

Aandrijfsnelheid achteruit (variabel tot)

4 km/u

Klimvermogen
Lege vuilvergaarbak

7 graden / 12%

Volle vuilvergaarbak

5 graden / 8%

Stofbeheersingssysteem
Filteroppervlak

4,9 m²

Schudmechanisme

Tijdgeschakeld

Snelheid vacuümventilator

2.000 omw/min

Motor vacuümventilator

0,75 kW

Diameter vacuümventilator

23 cm

Geluidsniveau
Voor de operator

70 dB(A)

Afmetingen van de machine
Lengte

160 cm

Breedte

92 cm

Hoogte
Met greep in laagste stand

94 cm

Met greep in middelste stand

100 cm

Met greep in hoogste stand

107 cm

Gewicht

272 kg

Minimale draaicirkel

173 cm

Garantie
24 maanden (of maximaal 2.000 bedrijfsuren) op onderdelen en 12 maanden (of
maximaal 1.000 bedrijfsuren) op arbeid, wat het eerste van toepassing is. Slijtage aan
de onderdelen is van garantie uitgesloten.
Speciﬁcaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

ZIEN IS GELOVEN
Zie met eigen ogen hoe de industriële
achterloopveegmachine S10 u kan helpen
om in uw bedrijfsgebouwen een hogere
hygiëne- en veiligheidsstandaard te realiseren.
Neem voor een demonstratie of aanvullende
informatie contact met ons op:
997280-11/09

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
Postbus 6, 5400 AA Uden
NEDERLAND
Tel: +31 413 241 111
Fax: +31 413 241 270
E-mail: europe@tennantco.com

www.tennantco.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerpen
BELGIE
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

