
VOOR EEN SCHONERE,  VE IL IGERE EN GEZONDERE WERELD.

S12
COMPACTE BATTERIJAANGEDREVEN  
OPZIT-VEEGMACHINE 

   Gekanteld veegsysteem waarborgt consistente prestaties, ook met  
afgesleten borstels

   Veegt binnen en buiten, op harde vloeren en vloerbedekking voor  
maximale flexibiliteit

   Vermindert vermoeidheid van de bediener door uitschuifbare hopper

  Vergroot de effectiviteit met één of twee borstels

   Robuuste constructie is bestand tegen zware klappen en verlengt 
dus de levensduur van de machine

   Snel en makkelijk wisselen van de borstels en filters
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De Tennant S12 is een compacte batterijaangedreven opzit-

veegmachine met een veegpad van 900 mm. Door de 

uitstekende wendbaarheid en intrekbare zijborstels worden ook 

nauwe hoeken eenvoudig bereikt. De hopper met het vuil is 

in een wip verwijderd zodat hij snel geleegd kan worden, de 

borstels kunnen zonder gereedschap worden vervangen en 

het reinigen van het filter is kinderspel. Het stuur gaat licht en 

gaat zo vermoeidheid bij de bediener tegen. De zijborstel aan 

de voorkant en de hoofdborstel van 700 mm doorsnede vegen 

samen 90 L vuil en afval de hopper in. De S12 is ook standaard 

voorzien van een stofklep, waarmee grotere stukken afval  

worden opgepakt.

UITEENLOPENDE TOEPASSINGEN 

De S12 opzit-veegmachine is ideaal voor magazijnen en 

distributiecentra, parkeerterreinen, de detailhandel en  

voor reinigingscontracten.

ONONTBEERLIJKE OPTIES EN ACCESSOIRES

Een mogelijke optie voor meer productiviteit is bijvoorbeeld het 

toevoegen van een linker zijborstel. Verder zijn ook met schuim 

gevulde banden als optie verkrijgbaar.

VEEGSYSTEEM

Werkbreedte (1 zijborstel)  900 mm
Werkbreedte (2 zijborstels)  1.100 mm
Werksnelheid (gemiddeld)  4.650 m2/u

BORSTELAANDRIJVING

Borstelmotor  0,4 kW
Lengte hoofdborstel (koker)  700 mm
Diameter zijborstel (schijf)  05 mm
Bereik reiniging langs randen  90 mm
Vuilvergaarbak (hopper)

Volume 90 l
Gewicht 90 kg

BATTERIJSYSTEEM

Batterijtype/vermogen  24 V
Volautomatische “Smart” lader  amp

AANDRIJFSYSTEEM

Aandrijfmotor  0,4 kW 
Voorwaartse snelheid  6,2 km/u
Klimvermogen

Bij volle hopper  14,1%
Bij lege hopper  20%

STOFBEHEERSINGSSYSTEEM

Filtersysteem  Synthetisch paneelfilter
Filtergebied  4,5 m2
Stoffiltratie (tot)  Micron
Motor stofzuigerventilator  0,3 kW 
Toerental stofzuigerventilator  3000 tpm

MACHINESPECIFICATIES

Lengte  1.435 mm
Breedte  900 mm
Hoogte  1.145 mm
Gewicht

Met batterij  332 kg
Zonder batterij  212 kg

Geluidsniveau (oor bediener)  dBA 

GARANTIE

Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger om informatie over 
de garantie
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ZIEN IS GELOVEN
Neem contact met ons op voor 
een demonstratie of voor 
aanvullende informatie:
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