
Tennant Sentinel™
De Tennant's Sentinel™ veegmachine met een

veegbreedte tot 320 cm beschikt over alle

functies die u maar kunt wensen voor een

veegmachine. De machine is een ideale

combinatie van wendbaarheid, snelheid,

prestatie en capaciteit. 

Het stofbeheersingssysteem voor nat en droog

vegen, kan in alle seizoenen worden gebruikt.

De Sentinel™ is uitstekend geschikt voor het

reinigen van fabrieksterreinen, gemeentes en

bebouwde omgevingen. Deze machine is de

ideale toevoeging aan uw reinigingsprogramma.

• 2 grote vacuümventilatoren

• Groot synthetisch stoffilter 

• Ruime, stille cabine met verwarming, en een luxe
geveerde stoel

• Roestvrijstalen vuilvergaarbak

• Bedieningspaneel met tiptoetsen

• 4 Wielaandrijving  en stuurbekrachtiging

• Hoge stortmogelijkheid optioneel

• Gemakkelijke toegankelijkheid tot motor

• Uitstekende stofbeheersing

• Zorgt voor stofvrij vegen. 

• Bedieners comfort

• Stevig en kan max. 2.6 m3 afval verzamelen

• Alle veegfuncties binnen handbereik

• Uitstekende wendbaarheid 

• Storten mogelijk in grote rolcontainers en vuilniswagens

• Eenvoudig te onderhouden

• Industriële faciliteiten (cement en aluminiumfabrieken) 

• Gemeentes

• Parken

• Parkeerterreinen

Kenemerken Voordelen

Toepassingen

Alle veegfuncties binnen
handbereik 

Variabele storthoogte Zuigarm voor moeilijk te
bereiken plaatsen

Machine in actie
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Creat ing a cleaner, safer worldTM

Configuraties

• Sentinel™ straat veegmachine met droog stofsysteem 

• Sentinel™ straat veegmachine met nat stofsysteem 

• Sentinel™ straat veegmachine met nat & droog stofsysteem

De hierboven genoemde configuraties zijn inclusief een standard hoofdborstel en een zijborstel.

Toebehoren

• Borstels 

Opties

• Air-conditioning • Goedkeuring voor kentekenplaat • Rubber achterbumpers (2) • Tankdop met filter • Centraal smeer systeem 
• Turbodieselmotor • Hoge storthoogte met overbelastingsindicator• Hogedruksproeier • Zwaailicht op cabine • Radio & cassette 
• Geveerde passagiersstoel • Linker zijborstel (droog) • Linker zijborstel (nat) • Schuimgevulde  voor- en achter banden 
• Luchtgevulde radiaalbanden• Trekker voor vuil verwijdering/reiniging van vuilvergaarbak • Zuigslang • Vario neusborstel

Garantie

24 Maanden op onderdelen en 12 maanden op arbeid.

TECHNISCHE SPECIFICATIES SENTINEL™ 

Sentinel™ 

Machine Afmetingen

Werkbreedte (één zijborstel) cm 1750
Werkbreedte (twee zijborstels) cm 2210
Werkbreedte (twee zijborstels + vario sweep) cm 3200
Afmetingen (lxbxh) cm 445x178x254
Gewicht, netto kg 6913

Reinigingssyteem 

Capaciteit - theoretisch (max) m2/u 70,000
Capaciteit - praktisch (max) m2/u 26,250
Lengte cylindrische borstel x dia cm 130 x61 

Opnamesyteem

Luchtverplaatsing L/s 755
Waterkolom kPa 12.5
Capaciteit vuilvergaarbak, volume L 2600
Capaciteit vuilvergaarbak , gewicht kg 3175/1850 (HD)
Storthoogte vuilvergaarbak cm 102/290 (HD)

Aandrijfsysteem

Energiebron diesel
Opgenomen vermogen W 6200/9500
Beschermingsklasse I/II/III III
Geluidsniveau (DIN45635) dB(A) 78

Aandrijving

Transportsnelheid km/u 40
Werksnelheid km/u 15
Hellingshoek % 20
Draaicirkel cm 396
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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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