
• Superieure reinigingsresultaten met een  
 budgetvriendelijke machine

• Makkelijke reiniging in krappe,  
 drukbelopen ruimten

• Uitstekende reiniging en veilige vloeren

• Minder belastend voor de operator en  
 hogere tevredenheid door de minimale  
 inspanning die is vereist met de  
 pad-aangedreven schrobzuigmachine

T2

Compacte schrobzuig- 
machine 43 cm



Verbeter zowel het reinigings- 
resultaat als de veiligheid in  
kleine ruimtes.

Verhoog de productiviteit
Hogere efficiency door schrobben en droogzuigen, van kleine  
drukbelopen ruimten, in één arbeidsgang.
De duurzaamheid van de Tennant T-serie garandeert bovendien  
een maximale machinebedrijfstijd.

Lever een superieur reinigingsresultaat
Bereik het hoogste reinigingsniveau niveau met een borsteldruk van 
23kg en een omwentelsnelheid van 230 tpm - dit wordt verkregen 
door een borstelmotor van 0,75 KW; de krachtigste in zijn klasse.  

Behoud een maximale hygiëne
Verminder groei van schimmels en bacteriën met de volledig  
hygiënische en “easy-to-clean” vuilwatertank en vuilzeef van Tennant.

ONTWORPEN VOOR EEN  
VEILIGE WERKOMGEVING

Verhoog de kwaliteit van uw 
werkomgeving. 
Met een geluidsniveau van 68 dBA 
kan men met de T2 overal schoon-
maken. De optionele  
onderhoudsvrije batterijen zorgen 
voor lagere emissies. Dit verhoogt  
de kwaliteit van de binnenlucht. 

Maximaliseer de veiligheid.  
De borstel komt pas op de vloer 
wanneer de bediener de hendel 
bedient.

Minimaliseer het risico op  
uitglijden en vallen.
Kleine, drukbelopen ruimten zijn 
onmiddellijk beloopbaar dankzij  
de uitstekende wateropname.



Verhoogd comfort en verminderde vermoeidheid bij de 
bediener met het in hoogte verstelbare handvat met het 
veilige “trigger” ontwerp.

Makkelijk transport of opslag met de unieke pad- en 
zuigmondhouder. 

Bedieners zijn snel te trainen dankzij de zeer makkelijke 
bediening van de machine - zet de machine aan en  
bedien de hendels.  

Goed toegankelijk te reinigen vuilwatertank en vuilzeef, 
waardoor de hygiëne verbeterd wordt.

Ervaar de budgetvriendelijke T2 schrobzuigmachine,  
onderdeel van de toonaangevende T-serie van Tennant.



OVERTUIG UZELF
Bel ons voor aanvullende informatie: 

T E N N A N T  E U R O P E  N V
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

T2 ACHTERLOOP-SCHROBZUIGMACHINE

T E N N A N T  N V
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
Postbus 6, 5400 AA Uden
NEDERLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com

   
Schrobsysteem   
Schrobbreedte 430 mm
Capaciteit schoonwatertank  26 L
Productiviteit (per uur)
Theoretisch Max  1720 m2

Praktisch 950 m2

Aandrijfsysteem
Borstelmotor  0,75 kW
Borstel tpm 230 tpm
Borstel/paddruk  23 kg
Vuilwatersysteem
Beschrijving vuilwatertank Volledig toegankelijk en reinigbaar
Capaciteit vuilwatertank  36 L
(inclusief droogblaaskamer)
Vacuümmotor  0,30 kW-twee traps
luchtverplaatsing  31 L/sec
Waterkolom vacuümmotor 9,9 kPa
Batterijsysteem
Loodzuur optioneel / Werktijd  (2) 12V, 85 AH/ Tot 2 uren
Gel optioneel / Werktijd (2) 12V, 70 AH / Tot 2 uren
Afmetingen/Gewicht
Hoogte machine 930 mm
Lengte machine 1.120 mm
Breedte machine (met dweilrubber)  695 mm
Gewicht machine (met gel batterijen)  136 kg
Geluidsniveau
Bedienersniveau*  68 dBA

* Voor CE-naleving wordt het geluidsniveau gemeten als een A-gewogen geluidsdrukniveau per ISO 11201 en  
  gerapporteerd in overeenstemming met ISO 4871.

Garantie 24 maanden (of maximaal 2000 werkuren) op onderdelen en 12 maanden

  (of maximaal 1000 werkuren) op arbeid, wat het eerste komt, exclusief slijtdelen.

www.tennantco.com997031-07/08

T-SERIE SCHROBZUIG- 
MACHINES

De schrobzuigmachines uit de T-serie  
hebben het laagste geluidsniveau, de  
beste wateropname en volledig te reinigen 
hygiënische tanks. Speciaal ontworpen  
voor een veilige en gezonde  
werkomgeving.

T1 380 mm
Deze schrobzuigmachine met  
snoer heeft een uitstekende  
wateropname, zowel in  
voorwaartse als achterwaartse  
richting en een ergonomische greep  
die in meerdere standen te gebruiken is.

T2 430 mm
De kleinste en meest 
prijsgunstige snoerloze  
schrobzuigmachine van  
Tennant.

T3 430, 510 mm
Geruisloos reinigen met de  
bekroonde FasT schuim- 
schrobtechnologie of ec-H20  
technologie en met een  
hygiënisch en volledig te  
reinigen vuilwatertank.

T5 610-810 mm
Bereik een hoger niveau van  
reiniging, gezondheid en  
veiligheid met de  
milieuvriendelijke T5.  
Verkrijgbaar in standaard,  
FaST of ec-H20 technologie.

T7 660-810 mm
Dankzij een grote  
wendbaarheid en eenvoudige  
bediening verhoogt de T7  
de productiviteit. Het is een  
compacte machine met een  
grootse prestatie en meer  
comfort.

Voordelen van originele Tennant  
onderdelen.
Bedien uw machine met vertrouwen door 
originele Tennant onderdelen te kiezen. 
Enkel authentieke Tennant onderdelen zijn 
ontwikkeld voor de Tennant apparatuur. 
Accepteer uitsluitend originele onderdelen 
voor jaren van zorgeloze werking. 

Fabrieksnetwerk met directe service
In Europa beschikt Tennant over een  
netwerk van 220 servicemonteurs,  
opgeleid in de eigen fabriek, die zich  
ervoor inzetten om uw reinigings- 
proces ononderbroken door te laten gaan. 
Bescherm uw investering met een Tennant 
Service Contract.

Kies één van de vele Financiële  
Oplossingen van Tennant voor  
gemakkelijke en snelle financiering.  

ORIGINELE TENNANT ONDERDELEN & SERVICE

Voor gedetailleerde informatie over bovenstaande onderwerpen, gelieve uw Tennant 
vertegenwoordiger te contacteren.


