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TennantTrue® 
-dweilrubbers
HAAL SUPERIEURE SCHOONMAAK-
RESULTATEN MET UW TENNANT ®-MACHINES

< Rust uw Tennant machine uit met “parts en consumables”  
die uw schoonmaakresultaat helpen te verbeteren

< Optimaliseer uw effectiviteit door in één keer goed schoon te maken

< Haal betere schoonmaakresultaten en verlaag uw totale  
operationele kosten



De dweilrubber is een essentieel onderdeel waarmee u vloeistof met maximaal 
resultaat verwijdert.

Alle orginele TennantTrue-dweilrubbers zijn speciaal intworpen voor Tennant 
machines om de  beste droogresultaten te behalen en tevens de operationele  
kosten te verlagen.  

Door een zeer goede droging van de voer en opname van het vuilwater, hoeft  
het schoonmaakpad maar een keer afgelegd te worden met lagere operationele 
kosten als gevolg.

OPTIMAAL RESULTAAT EN  
LAGERE OPERATIONELE KOSTEN  
VOOR UW BEDRIJF



VOORKOM DAT U HET WERK OPNIEUW MOET DOEN EN UW 
OPERATIONELE KOSTEN TOENEMEN – BEREIK IN EEN KEER EEN 
OPTIMAAL SCHOONMAAKRESULTAAT 

LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN EN MINDER MACHINESLIJTAGE

TennantTrue-dweilrubbers zijn speciaal ontworpen voor uw Tennant-machine en 
leveren een optimaal schoonmaakresultaat. Een passend dweilrubber voorkomt 
inaktiviteit van uw machine en onnodige onderhoudsbeurten.

BESCHERM UW WERKNEMERS

Ongelukken door uitglijden en vallen worden vaak veroorzaakt door afval en vette 
of glibberige vloeren. Als u originele dweilrubbers van Tennant gebruikt, kunt u dit 
risico verkleinen. Minimaliseer uw risico door originele TennantTrue-dweilrubbers te 
gebruiken. 

HOEWEL ANDERE DWEILRUBBERFABRIKANTEN DE ONTWERPEN VAN 
TENNANT KUNNEN KOPIËREN, ZIJN ALLEEN DE TENNANTTRUE-
DWEILRUBBERS SPECIAAL VOOR DE TENNANT-MACHINES 
ONTWORPEN EN GEMAAKT.

VOORDELEN VAN ORIGINELE 
TENNANTTRUE®-DWEILRUBBERS



ONTDEK HET VERSCHIL DAT TENNANTTRUE® MAAKT

Efficiënt water verwijderen gaat om optimale beheersing van water en lucht. De 
ontwerpers van Tennant sleutelen continu aan het ontwerp van de dweilrubber om 
het beste schoonmaakresultaat onder diverse omstandigheden te halen, waarbij de 
grootste hoeveelheid vloeistof met het minste vermogen wordt verwijderd. Tennant 
verwerkt altijd feedback van klanten in nieuwe ontwerpen.  

Alleen Tennant is in staat u het nieuwste dweilrubbermodel te leveren. Hoewel 
veel dweilrubberfabrikanten proberen deze ontwerpen te kopiëren, zijn alleen 
TennantTrue-dweilrubbers speciaal ontworpen voor uw Tennant-machine.

Specifieke aandacht voor de techniek, het ontwerp en de produktie van de 
TennantTrue-dweilrubbers dragen bij aan een optimaal schoonmaakresultaat.

GEMAAKT VOOR SUPERIEURE PRESTATIES 



ALLE DWEILRUBBERS LIJKEN OP ELKAAR -  
MAAR LAAT U NIET VOOR DE GEK HOUDEN, 
ZIE HET VERSCHIL

TENNANTTRUE®-DWEILRUBBERS LEVEREN DE BESTE PRESTATIES BIJ HET 
OPZUIGEN VAN WATER VOOR UW TENNANT-MACHINE, WAARDOOR UW TOTALE 
OPERATIONELE SCHOONMAAKKOSTEN TOT EEN MINIMUM BEPERKT BLIJVEN

Goed gesneden 

De TennantTrue-dweilrubbers precies op maat gesneden met de beste snijbladen. 
Een goede snijrand heeft een goede grip op de vloer en kan beter water verwijderen.  
Een ruwe of slechte snijrand beïnvloedt de prestaties door water te laten ontsnappen 
en kan de slijtage van de dweilrubber versnellen.

TENNANTTRUE-DWEILRUBBER VERGELIJKBARE DWEILRUBBER

• Uitstekende grip op de vloer

•  Scherp gesneden randen

• Gespecialiseerde gereedschappen

•   Slecht gesneden randen laten water 
ontsnappen 

•   Slechte grip op de vloer



Montagegaten
Montagegaten op de TennantTrue®-dweilrubbers zijn precies afgemeten voor 
maximale waterverwijdering en minimale slijtage. Montagegaten op vergelijkbare 
dweilrubbers zijn gesneden om op meerdere machines te passen, wat uitrekken en 
scheuren kan veroorzaken. Met minder luchtlekken en een strakkere zuigerafdichting, 
kunnen TennantTrue-dweilrubbers beter water verwijderen. 

Ventilatieopeningen
Tennant’s eigen ontwerp bepaalt het aantal, het formaat en de locatie van de 
ventilatieopeningen om de lucht- en waterstroom in de dweilrubberinstallatie 
optimaal te regelen voor superieure waterbeheersing en -verwijdering. 

Een verandering in de ventilatieopeningen heeft invloed op de lichtstroom en het 
vermogen water op te zuigen. De ontwerpers van Tennant onderzoeken continu 
hoe de grootste hoeveelheid water met het minste vermogen van alle soorten 
oppervlakken kan worden verwijderd.

TennantTrue

Vergelijkbaar

TennantTrue

Vergelijkbaar

TENNANTTRUE-DWEILRUBBER VERGELIJKBARE DWEILRUBBER 

•  Optimaal ontwerp voor montagegaten 

•  Sterkere zuigerafdichting

•  Betere waterverwijdering

•  Niet exacte pasvorm

•  Mogelijk moet werk opnieuw worden gedaan, 
hogere arbeidskosten

• Slechte waterverwijdering 



Naad
De TennantTrue®-dweilrubberbladen zijn stevig aan de montagebalk bevestigd 
om beweging te voorkomen. Vergelijkbare bladen hebben vaak minder precieze 
bevestigingen, met als gevolg bewegingen in het blad en gaten langs het oppervlak 
waardoor er minder water wordt meegenomen.

Bladhouder 
Volgens de kwaliteitsrichtlijnen van Tennant moet de extrusie recht zijn. Een 
bladhouder met een bocht of verkeerde hoek kan het plaatsen van het blad lastig 
maken en het water verwijderen moeilijker maken. Vergelijkbare dweilrubbers 
kunnen gebogen zijn, in een hoek staan of krom zijn met slechtere prestaties als 
gevolg.

DE MEEST SUBTIELE 
VERSCHILLEN OP 
NIEUWE  
STANDAARD 
DWEILRUBBERS 
HEBBEN EEN GROTE 
IMPACT OP DE 
SCHOONMAAK-
RESULTATEN

KLEINE VERSCHILLEN KUNNEN EEN  
GROTE IMPACT HEBBEN

TENNANTTRUE-DWEILRUBBER VERGELIJKBARE DWEILRUBBER 

•  Eenvoudig te installeren

• Rechte extrusie op bladhouder

• Uitstekende waterverwijdering

•  Moeilijk te installeren

•  Kan gebogen of krom zijn of in een verkeerde 
hoek staan

•  Slechte waterverwijdering 

TennantTrue

TennantTrue

TennantTrue

Vergelijkbaar

Vergelijkbaar

Vergelijkbaar

TENNANTTRUE-DWEILRUBBER VERGELIJKBARE DWEILRUBBER

 

•  Consistente naad

•  Naad van begin tot einde om beweging  
en scheuren te voorkomen

• Uitstekende waterverwijdering

•  Slordige naad 

•  Te veel beweging van de bladen en risico  
op scheuren

•  Slechte waterverwijdering



Hoek
De TennantTrue®-dweilrubbers hebben een exacte hoek voor het optimale 
rand contact met de vloer, met een maximale waterverwijdering als resultaat. 
Vergelijkbare dweilrubbers hebben mogelijk niet de juiste hoek waardoor er  
gaten onstaan langs het oppervlak en de waterverwijdering verslechtert.

Materiaalvergelijking
De TennantTrue®-dweilrubbers hebben meer weerstand tegen slijtage, scheuren en 
omkrullen.

PRECISIE LEIDT TOT KWALITEIT

TENNANTTRUE®-DWEILRUBBER VERGELIJKBARE RODE DWEILRUBBER 

 

•  Bestand tegen slijtage, scheuren en omkrullen

•  Past zich aan ruwe of oneffen oppervlakken aan,  
wat de waterverwijdering verbetert

•  Lange effectieve levensduur 

•  Kwetsbaar voor scheuren en omkrullen

•  Slecht contact met de vloer vermindert  
waterverwijdering

•  Kwetsbaar voor snellere slijtage
 

TENNANTTRUE-DWEILRUBBER VERGELIJKBARE DWEILRUBBER

 

•  Verbeterde waterverwijdering
•  Precieze hoek

•  Gaten laten water op de vloer achter

•  Overdreven hoek 



Bladmateriaal
KIES DE JUISTE DWEILRUBBER VOOR UW TOEPASSING
De keuze voor de juiste dweilrubber voor uw toepassing is cruciaal voor efficiënte  
waterbeheersing en -verwijdering. Tennant biedt drie soorten dweilrubbers die 
aansluiten op uw behoeften.

VEELZIJDIG

Uitstekende prestaties en duurzaam materiaal dat geschikt is voor de meeste 
toepassingen en vloeroppervlakken.

Standaard op de meeste Tennant-machines.

WEERSTAND TEGEN CHEMICALIËN
Polyurethaan – materiaal dat bestand is tegen chemicaliën met een lange levensduur 
en goed geschikt voor gebruik met organische en op aardolie gebaseerde oliën.

ZUINIG
Gum Rubber, een kostenbesparende combinatie van natuurlijk materiaal en opvullers 
voor gebruik op gladde, zelfs binnenvloeren. Tennant’s Gum Rubber-dweilrubbers 
hebben een geelbruine kleur.

TENNANTTRUE®-DWEILRUBBER VERGELIJKBARE RODE DWEILRUBBER 

 

•  Bestand tegen slijtage, scheuren en omkrullen

•  Past zich aan ruwe of oneffen oppervlakken aan,  
wat de waterverwijdering verbetert

•  Lange effectieve levensduur 

•  Kwetsbaar voor scheuren en omkrullen

•  Slecht contact met de vloer vermindert  
waterverwijdering

•  Kwetsbaar voor snellere slijtage
 

TENNANTTRUE-DWEILRUBBER VERGELIJKBARE DWEILRUBBER

 

•  Verbeterde waterverwijdering
•  Precieze hoek

•  Gaten laten water op de vloer achter

•  Overdreven hoek 



VEELGESTELDE VRAGEN

V  Hoe kan een betere waterverwijdering mijn totale operationele 
schoonmaakkosten verlagen?

A  Met een optimaal schoonmaakresultaat hoeft U uw werk maar een keer 
te doen, met lagere operationele schoonmaakkosten en minder risico op 
veiligheidsclaims als gevolg.

V  Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn Tennant-schoonmaakmachines superieur  
blijven schoonmaken?

A  Gebruik alleen originele TennantTrue®-onderdelen, volg het geplande 
onderhoudsschema voor uw Tennant-machine en bel onze klantenservice  
als u hulp nodig hebt.

V  Wat is het verschil tussen een “TennantTrue OEM”-onderdeel en een 
vergelijkbaar “Tennant Aftermarket”-onderdeel?

A  TennantTrue OEM-onderdelen zijn ontworpen en getest door technici van 
Tennant om de schoonmaakresultaten van Tennant-machines te optimaliseren. 
“Tennant Aftermarket”-onderdelen zijn niet door Tennant ontworpen en 
hebben mogelijk een andere vorm, pasvorm of functie, wat kan resulteren in 
minder effectieve schoonmaakresultaten en hogere kosten.



V  Zijn alle dweilrubbers hetzelfde?

A  Nee. De dweilrubbers van andere bedrijven lijken op de TennantTrue®-
dweilrubber, maar daar houdt de vergelijking op. U kunt uw premium 
TennantTrue®-dweilrubbers rechtstreeks bij Tennant of een originele 
TennantTrue-onderdeel bij een Tennant-distributeur bestellen.

V   Waar vind ik meer informatie over TennantTrue-dweilrubbers?

A  Neem contact op met uw lokale verkoopvertegenwoordiger of lokale 
onderhoudsmonteur, ga naar www.Tennantco.com/squeegees.
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VERLAAG UW TOTALE SCHOONMAAKKOSTEN

Voor superieure schoonmaakresultaten moet u alleen originele 
TennantTrue®-onderdelen voor uw Tennant-machines gebruiken.
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