
T17 Schrobzuigmachine  |  
SERIENR # _____________________________________

Alleen originele Tennant-onderdelen kunnen topprestaties leveren voor de levensduur van uw apparatuur.

BESCHRIJVING 
ONDERDEEL AFMETING ONDERDEEL-

NUMMER

Zijborstel (schijf)

Nylon disc zijkant schrobborstel 
 

16" (406 mm)

1042499

Polypropyleen disc zijkant schrobborstel 30241

Heavy-duty polypropyleen disc zijkant 
schrobborstel 1042500

Super schurende disc zijkant 
schrobborstel  1042504

Polypropyleen disc zijkant schrobborstel 19" (483 mm) 87419

Hoofdborstel (schijf)

Nylon disc hoofdschrobborstel 

20" (508 mm)

14967

Polypropyleen disc hoofdschrobborstel 14953

Super schurende disc hoofdschrobborstel 
 378951

Cilindrische 
hoofdborstel

Polypropyleen schrobborstel  

39" (991 mm)

386230

Nylon schrobborstel 386250

Super schurende schrobborstel 
 386240

Polypropyleen schurende wig 
veegborstel 23x100mm 28" (711 mm) 1211934

• Uitstekende reinigende prestaties, 
ontworpen en speciaal gebouwd voor 
Tennant machines

• Eenvoudige installatie helpt bij het 
verminderen van de standtijd van de 
machine en de onderhoudsverzoeken

• Optimale werking met Tennant 
machines en maximale 
reinigingskracht in één keer

BORSTELS
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*  Voor meer informatie over de Diamabrush polijstproducten voor beton die geschikt zijn voor gebruik met de T17, neem contact op  
met uw vertegenwoordiger.

BESCHRIJVING  
ONDERDEEL AFMETING ONDERDEEL- 

NUMMER

Disc kant

3M™ wit poetspad  

16" (406 mm)

994526

3M™ rood polijstpad   994525

3M™ zwart pad voor strippen 994522

3M™ oker hoogglanspad 1215463

3M™ paars hoogglanspad  1215455

Padaandrijving set  397916

Hoofddisc

3M™ wit poetspad  

20" (508 mm)

994539

3M™ rood polijstpad   994540

3M™ blauw schrobpad   994541

3M™ bruin pad voor strippen  994542

3M™ HI-PRO pad voor strippen 994543

3M™ oker hoogglanspad 1215466

3M™ paars hoogglanspad  1215458

Padaandrijving set  397920

•  Verkrijgbaar voor allerlei 
reinigingstoepassingen en vloertypen

 Poetsen
 Polijsten
 Schrobben
 Strippen

PADS / PADAANDRIJVERS

ONDERDELEN & 
VERBRUIKSARTIKELEN
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DWEILRUBBERS
BESCHRIJVING  
ONDERDEEL AFMETING ONDERDEEL- 

NUMMER

Vooraan

Linard® dweilrubber vooraan

24.9” (632mm)

1206589

Urethaan dweilrubber vooraan 1212163

Zachte dweilrubber vooraan 1212210

Achteraan

Linatex® dweilrubber achteraan

24.6” (625mm)

1206599

Urethaan dweilrubber achteraan 1212211

Zachte dweilrubber achteraan 1212212

Zijkant

Linatex® dweilrubber zijdelings
30.6” (777mm)

1213211

Laterale urethaan dweilrubber 1213266

Laterale zachte dweilrubber 
binnenrand  28.6” (726mm) 1213267

Zijborstel

Buiten zijdelingse Linatex® 
dweilrubber

56,6" (1439 mm)

1207086

Buiten zijdelingse urethaan 
dweilrubber 1208356

Zachte dweilrubber buitenzijde 1208358

Linatex® dweilrubber binnenrand 

60,6" (1540 mm)

1207087

Urethaan dweilrubber binnenrand 1208357

Laterale zachte dweilrubber 
binnenrand  1208359

Complete set Complete Linatex® dweilrubber  9020271

Complete set Complete set urethaan dweilrubber  9020272

• Voor opruimen van buitengewone 
vloeibare middelen, specifiek 
ontworpen en gemaakt voor Tennant 
machines

• Minder herbewerking en lagere 
arbeidkosten

• Ideaal voor gebruik in allerlei 
toepassingen.Tennant levert drie 
soorten dweilrubber-materialen die  
het best past bij uw wensen

 Premium Linatex® en Linard® rubber 
vertoont exceptionele kracht en 
weerstand bij snijden en scheuren

 Chemisch bestendig urethaan 
heeft een lange gebruiksduur; 
zeer geschikt voor gebruik met op 
organische en aardolie-gebaseerde 
oliën

 Economy Gum Rubber is een 
kosteneffectieve optie voor soepele 
binnenvloeren, gemaakt van 
een combinatie van natuurlijke 
materialen en vulsel
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ALGEMEEN ONDERHOUD

BESCHRIJVING 
ONDERDEEL 

ONDERDEEL- 
NUMMER

T17 onderhoudset  
(125 hr)

Linard® dweilrubber vooraan

9020270

Linatex® dweilrubber achteraan

Linatex® dweilrubber zijdelings

Stoffilter	

Afvoerslang set (Vuilwatertank)

Slang compleet (Dweilrubber achteraan)

Kit voor zwenkwielen

Batterij
Batterij, nat, 36VDC, 625AH [met batterijvulsysteem] 1210977

Batterij, nat, 36VDC, 775AH [met batterijvulsysteem] 1210978

Lader
Lader, 36VDC/80A, 200-240VAC 1PH 1212157

Lader, 36VDC/120A, 380-415VAC 3PH 1207935

Diverse

Stofzak 1067452

Stoffilter	 1037822

Afvoerslang set (Vuilwatertank) 1206370

Slang compleet (Dweilrubber achteraan) 1207661

Kit voor zwenkwielen 9020233

Disk Skirt Kit 9020242

Presweep Skirt Kit (Kop) 9020254

Presweep Skirt Kit (Hopper)  9020255

Vacuümventilator Kit 9020256

Riemen set 9020257

Contactsleutel (2 stuks) 361144

Wiel dweilrubber 20833

SCHOONMAAKOPLOSSINGEN VAN TENNANT TRUE ® 

BESCHRIJVING 
ONDERDEEL AFMETING ONDERDEEL- 

NUMMER

Tennant True  
Schoonmaak- 
oplossingen

TENN615 NEW UNIVERSAL CLEANER - PH-
neutraal dagelijks schoonmaakmiddel: Voor 
kleine schoonmaakklussen, veilig voor alle 
vloertypen, laag schuim, bevat biologisch 
afbreekbare	oppervlakte-actieve	stoffen	en	Green	
Seal	&	NSF-gecertificeerd	

10 liters 995240

Tennant True  
Schoonmaak- 
oplossingen

TENN610 NEW HEAVY DUTY CLEANER 
- Hoog alkalische ontvetter: Voor zware 
schoonmaakklussen, grote fabricage & 
industriële omgevingen, laag schuim, bevat 
lage vluchtige oplosmiddelen & biologisch 
afbreekbare	oppervlakte-actieve	stoffen	en	is	NSF	
gecertificeerd	

10 liters 995236

• Samengesteld om te helpen bij 
het beschermen van pakkingen, 
afdichtingen, stofzuigventilators of 
andere essentiële onderdelen

• Biologisch afbreekbare oppervlakte-
actieve stoffen en recyclebare 
verpakkingen ondersteunen 
milieuvriendelijke initiatieven voor 
schoonmaken

• Kleurgecodeerd voor eenvoudige 
herkenning, opleiding en veiligheid

• Met formules voor laagschuim kan 
eenvoudig worden gespoeld en kan 
helpen de levensduur te verlengen van 
sommige onderdelen van apparatuur
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