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 Upplev maximal produktivitet och skräpupptagning med 
TwinMax™ sopningsteknologi och dubbla sidoborstar för enkel 
kantstädning

 Rengör stora områden snabbt och enkelt med konstant  
borstdrift och motordrift, stor sopbredd och en behållarkapacitet 
på 60 L

 Dra fördel av en kvalitetskonstruktion med hållbara komponenter 
som har provats på fältet inom kommersiell användning

v i  s K A PA r  e n  r e n A r e ,  
s ä K r A r e  o c h  M e r  h ä l s o s A M  v ä r l d .
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UPPLEV MAXIMAL PRODUKTIVITET
Drivsystem gör rengöringen snabb och enkel. Dubbla sidoborstar ökar sopbredden till 900 mm och 
en extra stor behållare sparar in på antalet tömningar, vilket ger dig mer tid för städning.

DRA nYTTA AV KVALITETSKOnSTRUKTIOn OCH TÅLIgA KOMPOnEnTER
Komponenterna har testats inom kommersiella användningsområden. Tålig roto-gjuten design, 
Tennant-garanti och sidoborstar som skyddas av stötfångare.

SMART, InTUITIVE DESIgn
öka produktiviteten med smart justering av sidoborstarna utan behov av verktyg, enkel hantering
och mindre utbildningstid ger mer städtid. Drivning, kombinerat med justerbart, ergonomiskt
utformat handtag, gör operatörens bekvämlighet till en prioritet.

MÅngSIDIg STÄDnIng, nÄRSOMHELST, VARSOMHELST
S9:s flexibla design lämpar sig väl för städning inomhus och utomhus av stora områden. Tyst 
ljudnivå på 62 dBA innebär att du kan sopa närsomhelst, varsomhelst, även i ljudkänsliga miljöer.

soPA sMArtAre, inte svÅrAre Med  
tennAnts soPMAsKiner ur s-serien.



twinMAx™  
soPteKnologi

inuti

S9

A Ergonomiskt utformat handtag, 
vadderat för operatörsbekvämlighet

B fullständigt justerbara (utan behov av 
verktyg) dubbelsidiga borstar rengör 
hörn och kanter enkelt och utan att 
ändra riktning. Större arbetsbredd ökar 
produktiviteten och kan justeras efter 
din golvyta för optimal rengöring.

C Orginal borstar designade för att 
passa din maskin och leverera 
optimal rengöringsförmåga. 
Chevronrengöringsmönster och 
TwinMaxteknologi arbetar tillsammans 
för att ta upp mer skräp på en enda 
förbipassering.

D TwinMax-sopningsteknologi 
kombinerar överkastning och direkt 
sopning för att ta upp en större 
variation av skräp

E Stor behållare på 60 L minskar antalet 
tömningar och är enkel att avlägsna, 
vilket förenklar rengöringsprocessen 
och ökar operatörens produktivitet.

S3, som är utrustad med Tennants 

TwinMax-sopteknologi, rengör ditt 

golv med en enda förbikörning. De 

dubbla, kontraroterande borstarna 

kombinerar överkast och direkt 

sopning. Upptagning av stora och små 

skräppartiklar med en maskin.

TwinMax-teknologin är designad för 

sopning av olika ytor både inomhus 

och utomhus, vilket ger dig maximal 

mångsidighet för städning närsomhelst, 

varsomhelst. 

D

C

B
A

E



u
t

r
u

s
t

n
in

g

s9 stor gÅ BAKoM-soPMAsKin

1.053.001.eu.se          S9 Broschyr           01/2013
©2013 Tennant Company-logotypen och andra varumärken som anges med symbolen “®” är varumärken tillhörande Tennant Company  
och är registrerade i USA och/eller andra länder. Tennant Companys produkter säljs och underhålls via dotterbolag till Tennant Company och distributörer.

SOPSYSTEM 

Sopbredd   870 mm
Produktivitet 
Praktisk  2 063 m²/h
Teoretisk  3 600 m2/h

BORSTDRIVSYSTEM

Borsthastighet   390 rpm
Huvudborstens längd (tubformig)   500 mm
Sidoborstes diameter (disc)   354 mm
Skräpbehålllare volymkapacitet  60 L

föRSöRjnIngSSYSTEM

Batterityp   12 V gel
Körtid  3 h

DAMMKOnTROLLSYSTEM

filtreringstyp  99,97 @ .3 mikromillimeter
filteryta   3 m2

MASKInSPECIfIKATIOnER

Längd   1085 mm
Bredd   799 mm
Höjd  658 mm
Vikt 
 Med batteri  137 kg
 Utan batteri  97 kg
Ljudnivå (operatörens öra)   62 dBA

gARAnTI

24 månader (eller max. 2 000 körtimmar) för delar och 12 månader (eller max. 1 000 körtimmar) för arbete, 
beroende på vad som inträffar först, exklusive slitdelar. 

 
 Specifikationerna är föremål för ändringar utan föregående avisering

ATT SE ÄR ATT TRO
För en demonstration eller ytterligare 

information kontakta oss:

www.tennantco.com

tennAnt originAlde-
lAr, förBruKnings-
vAror  
och service

Tennant serviceerbjudande  
▪  Maximera säkerhet, produktivitet och användningstid 
▪  Kontrollera och skydda din investering och sänk din 

totala ägandekostnad 
▪  Dra fördel av över 200 fabriksutbildade service-

tekniker i hela Europa

Tennant delar & förbrukningsartiklar 
▪ Känn dig trygg med din maskin 
▪ Dra fördel av många års problemfri användning

Tennants Rengöringslösningar
▪ Uppnå din målsättning för miljövänlig rengöring
▪ Välj hållbara fördelar som ditt företag vill ha

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerpen
BELgIEn
Tel: +32 3 217 94 11
fax: +32 3 217 94 19
E-post: europe@tennantco.com


