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S3

S 3 M A NU E L L G Å B A K O M - S O P M A S K IN
 Upplev maximal produktivitet och skräpupptagning
med TwinMax™ sopteknologii
 Dra fördel av en kvalitetskonstruktion med hållbara komponenter som
har provats på fältet inom kommersiell användning
 Rengör under föremål och svårtåtkomliga områden med låg
profildesign, dubbla sidoborstar för utvidgad städförmåga och
maximal kantsopning

SOPA SMARTARE, INTE SVÅRARE med
TENNANTS SOPMASKINER UR S-SERI EN.

UPPLEV MAXIMAL PRODUKTIVITET
Dubbla sidoborstar ökar sopbredden till 870 mm och en stor behållare på 50 L sparar in på antalet
tömningar, vilket ger dig mer tid för städning.
MÅNGSIDIG STÄDNING, NÄRSOMHELST, VARSOMHELST
S3:s flexibla design lämpar sig väl för städning inomhus och utomhus. Manuell drift gör den till det
perfekta alternativet för ljudkänsliga miljöer.
DRA NYTTA AV KVALITETSKONSTRUKTION OCH TÅLIGA KOMPONENTER
Komponenterna har testats inom kommersiella användningsområden. Robust främre stötfångare
hjälper till att förhindra stötskador på kaross och sidoborstar.
smart, INTUITIV DESIGN
Öka produktiviteten med smart justering av sidoborstarna utan behov av verktyg, enkel hantering
och mindre utbildningstid ger mer städtid. Sopmaskinens handtag är vadderat och ergonomiskt
utformat för optimal operatörbekvämlighet.
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S3, som är utrustad med Tennants
TwinMax-sopteknologi, rengör ditt
golv med en enda förbikörning. De
dubbla, kontraroterande borstarna
kombinerar överkast / direkt sopning
för upptagning av stora och små
skräppartiklar med en maskin.
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Ergonomiskt utformat handtag,
utformat och vadderat för

D

TwinMax-sopteknologi kombinerar
överkast /direkt sopning för att sopa
upp en större variation av skräp med
en maskin.

E

Stor behållare på 50 L minskar antalet
tömningar och är enkel att avlägsna,
vilket förenklar rengöringsprocessen
och ökar operatörens produktivitet.

operatörbekvämlighet.
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	Fullständigt justerbara (utan behov av
verktyg) dubbelsidiga borstar rengör
hörn och kanter enkelt och utan att
ändra riktning. Större arbetsbredd ökar
produktiviteten och kan justeras efter
din golvyta för optimal rengöring.

C

Orginal borstar som är designade
för att passa din maskin och leverera
optimal rengöringsförmåga. Chevronrengöringsmönster och TwinMaxteknologi arbetar tillsammans för
att sopa upp mer skräp på en enda
förbipassering.

TwinMax-teknologin är designad för
sopning av olika ytor både inomhus
och utomhus, vilket ger dig maximal
mångsidighet för städning närsomhelst,
varsomhelst.

E

Ten n a nt o ri g i nald elar , f ö r b r u k n in g s va ror o ch s e rv ic e
Tennant serviceerbjudande
▪ Maximera säkerhet, produktivitet och användningstid
▪ Kontrollera och skydda din investering och sänk din
totala ägandekostnad
▪ Dra fördel av över 200 fabriksutbildade
servicetekniker i hela Europa
Tennant delar & förbrukningsartiklar
▪ Känn dig trygg med din maskin
▪ Dra fördel av många års problemfri användning
Tennants Rengöringslösningar
▪ Uppnå din målsättning för miljövänlig rengöring
▪ Välj hållbara fördelar som ditt företag vill ha

S3 M ANU ELL GÅ BAKOM - SOPM ASKIN
SOPSYSTEM
Sopbredd 		
Produktivitet
Praktisk			
Teoretisk			

870 mm
1 538 m²/h
2 760 m2/h

BORSTDRIVSYSTEM
Huvudborstens längd 		
500 mm
Huvudborstens diameter		
200 mm
Sidoborstens diameter 		
320 mm
Skräpbehålllare volymkapacitet		
50 L
Drivsystem		Rem

försörjningssystem
Manuell		
=

MASKINSPECIFIKATIONER
Längd 		
Bredd 		
Höjd 		
Vikt 		

1 092 mm
760 mm
416 mm
30 kg

Garanti
12 månader (eller max. 1 000 körtimmar) för delar och för arbete, beroende på vad som inträffar först,
exklusive slitdelar.

Specifikationerna är föremål för ändringar utan föregående avisering

ATT SE ÄR ATT TRO
För en demonstration eller ytterligare
information kontakta oss:

1.050.001.eu.se
S3 Broschyr
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