
Tennant F12
De Tennant F12 is een multifunctionele
eenschijfsmachine met omschakelbaar toerental.
Geschikt voor zowel dagelijkse reiniging als
periodieke reiniging en onderhoud. De F12 is
toepasbaar voor het schrobben of strippen bij een
laag toerental en voor sprayreinigen of opwrijven bij
een hoog toerental.

• Ergonomisch ontworpen handgreep, comfortabel in 
gebruik

• Lage machinebouw en excentrisch geplaatste motor

• Inschakelbeveiliging en dubbele veiligheidsschakelaars

• Snelle vervanging van kabel, motor en transmissie

• De steel is traploos instelbaar

• Grote transportwielen

• Hoge borsteldruk zowel in 170 t/min. als in 340 t/min.

• Thermische beveiliging

• Lichtgewicht (optioneel is extra gewicht verkrijgbaar)

• Verhoogt het gebruiksgemak

• Voor optimale balans en eenvoudig reinigen onder 
meubilair

• Verhoogt de veiligheid, voorkomt onbedoeld 
inschakelen en inschakelen is niet mogelijk bij verticaal 
geplaatste bedieningssteel

• Eenvoudig in onderhoud

• Vergemakkelijkt het transport en beperkt de opslagruimte

• Vereenvoudigt het transport over drempels en op 
trappen

• Verbetert het schrob- en polijstresultaat

• Voorkomt oververhitting en motor schade

• Eenvoudig te bedienen en transporteren

• Retail 

• Gezondheidszorg

• Kantoorgebouwen

• Horeca & recreatie

• Schoolgebouwen

• Schoonmaakbedrijven

Kenmerken Voordelen

Toepassingen

Stofzuigunit Spray unit Vacuümbehuizing Machine in actie
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Creat ing a cleaner, safer worldTM

Uitvoering

• F12 Dual-speed eenschijfsmachine

Toebehoren

• Padhouder • Pads • Borstels 

Opties

• Spray unit (1 L) • Vacuümbehuizing • Stofzuigunit • Vloeistoftank (14 L) • Extra gewicht (8 kg) • Papieren wegwerp filter

Garantie

12 Maanden op onderdelen en 12 maande op arbeid.

TECHNISCHE SPECIFICATIES F12

F12

Machine afmetingen

Werkbreedte cm 43
Afmetingen (lxbxh) cm 56x45x110
Min. Werkhoogte cm 13 (basis)

cm 37 (motorbehuizing)
Gewicht (netto) kg 36, 5

Reinigingssysteem

Borstel/pad diameter cm 43
Borstel/paddruk g/cm2 33
Borstel/padsnelheid tpm 170/340

Aandrijfsysteem

Energiebron kabel
Kabellengte m 12,5 
Voltage/Frequentie V/Hz 230/50
Opgenomen vermogen W 1200/1500
Beschermingsklasse I/II/III I
Geluidsniveau (DIN45635) dB(A) 65
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TENNANT BENELUX
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerpen
BELGIË
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: info@tennant.be
www.tennant.be

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
Postbus 6, 5400 AA Uden
NEDERLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com
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