
S7  
Accu-
veegmachine

Reinig op ieder moment 
Zonder snoer waar u over kunt 
struikelen maar met een brede 
veegbaan van 700 mm: met de S7 
accu-veegmachine reinigt u waar en 
wanneer u maar wilt. 

Veelzijdige 
reinigingsmogelijkheden  
Werk op harde of zachte vloeren 
met verstelbare voor- en zijborstel. 

Hoge duurzaamheid en laag 
onderhoud  
Met een stalen frame, duurzame 
kappen en verchroomde, buisvormige 
handgreep is de S7 sterk genoeg om 
zelfs lichte industriële omgevingen  
te reinigen.

Veelzijdige handgeleide 

veegmachine

Reinig zowel harde vloeren als ruimtes 

met tapijt met de veelzijdige, stille en 

efficiënte S7 handgeleide   

accu-aangedreven 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



1. Gemakkelijk te 
gebruiken en begrijpen 
bedieningspaneel 
verzekert geslaagde 
bediening en hoge 
prestaties. 

2. Stofvrije bediening  
met zelfreinigende filter 
in combinatie met filtratie 
van 99,5% op 5 micron.

3. Grote vuilvergaarbak 
zorgt voor productiviteit 
en door de opvangklep in 
te schakelen kan groter 
vuil worden opgevangen.

Binnen in de S7
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Voor een demonstratie of meer informatie,  
bel 00800-2255 8366 of e-mail info.nl@tennantco.com

S7 specificaties

De specificaties mogen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en variëren mogelijk tijdens de bediening van de machine. Er worden gemiddelden getoond. 
*Normen uit het ISSA 612-handboek reinigingstijden.

**Looptijden zijn gebaseerd op oppervlaktetype/neerwaartse druk op de borstel.
***Geluidsniveau is gemeten als een A-gewogen geluidsdrukniveau volgens ISO 11201.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.
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FUNCTIE SPECIFICATIE

Reinigingsbreedte 700 mm
Productiviteit (per uur) Theoretisch maximum* 2.601 m2
Productiviteit (per uur) Praktisch maximum* 2.508 m2
Capaciteit vergaarbak 45 liter
Accutype Gel / 12 Volt
Accuvermogen 12 V / 105 AH
Loopduur accu (tot uur)** 3 uur
Lengte x breedte x hoogte 1.245 x 740 x 960 mm
Gewicht (excl. accu) 75 kg
Geluidsniveau (oor gebruiker)*** 70 dBA
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