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A változtatás joga fenntartva

Környezetvédelmi technológiák az 
Ön sikerének érdekében

•  Termelékenység maximalizálása fejlett 
technológiák révén

•  Higgyen a Tennant takarítási tapasztalatának!

•   Csökkentse összköltségeit saját tulajdonú 
takarítógépekkel!

•  Növelje a biztonságot és csökkentse a káros 
környezeti hatásokat!

Megbízhatóság és hosszú élettartam kipróbált 
a Tennant minőség (TennantTrue)
TennantTrue:  befektetésének és megtérülésének 
maximalizálása.

TennantTrue Szolgáltatási Program
•  Maximalizálja a biztonságot, termelékenység
 get és az élettartamot!
• Ellenőrzi és védi befektetését és
 csökkenti az üzemeltetés illetve a karbantar 
 tás teljes költségét.
•  Élvezze több mind 250, gyárban 

felkészitett szerviz szakember segitséget  
egész Európában!

TennantTrue gyári Alkatrészek és Termékek: 
 •  Működtesse mindig megbízhatóan 

takarítógépét!
 •  Élvezze a problémamentes géphasználatot 

sok éven át!

TenanntTrue Tisztítás-technológiai megoldások
 •   Azonos minőségű tisztaság

minden alkalommal
 •  Élvezzen olyan állandó előnyöket,

melyre cégének szüksége van!

Várostakarítás

Zöld Gépek 414/ 424 (Diesel) 
Green Machines
 a legszennyezettebb kültéri területek tisztítására 
is alkalmas
• Kivételes manőverezhetőség, hatékonyság
 és kezelői kényelem
• Munkaszélesség: 117 cm
• Gyűjtőkapacitás 284 L

500ze (Akkumulátor)
Takarítsa városközpontját éjjel vagy nappal 
a lakók zavarása nélkül! 
• 8 óra folyamatos üzemidő
• Munkaszélesség: 130-180 cm
•  Tartálykapacitás/emelési magasság:

0.75m³/130 cm 
• CloudMakerTM port-kontroll technológia

Zöld Gépek 636 (Diesel) 
Green Machines
Páratlan seprőteljesítmény
és kezelői kényelem
•  Munkaszélesség: 120-205 cm
• Tartály kapacitása/emelési magasság 1m³/146 cm
• Egyszerű használat: egy gombos működtetés

A60 (Diesel - Euro 5)
Páratlan nagyságú hasznos teher kapacitás és 
kezelői kényelem közutak takarítására
• Munkaszélesség: 140-210 cm;
 harmadik kefével: 265 cm
• Tartálykapacitás/emelési magasság: 
 1.7 m³/140 cm

A85 (Diesel - Euro 5)
Fokozza hatékonyságát a nagyméretű tartály 
kapacitásával és szívóerővel
• Standard vagy Magasemelő verzió 
•  Seprő munkaszélesség:
 215 cm, harmadik kefével 260 cm
• Tartálykapacitás/emelési magasság:
 3.8 m³/ 65 - 170 cm

ATLV (Diesel)
Javítja az közterületek és parkok összképét és 
természetes állapotát.
•  Szupererős elülső szemétgyűjtő sokoldalú hosszú 

karú vakuum rendszerrel
• Munkaszélesség: 122 cm
• Tartálykapacitás: 415 L

Kárpit és Szőnyegtisztítás

R3
Kompakt, kábeles szőnyegtisztító gép rövid 
száradási idővel- napi tisztítás a folyamatosan 
tiszta szőnyegért
•  Előre és hátra is használható, alacsony 

nedvességtartalommal működő szőnyegtisztító gép  
•  Könnyen feltölthető, kiüríthető, tisztán tartható és 

kiemelhető víztartályok markolattal
• Munkaszélesség/tisztavíz tartály: 38 cm/19 L

1210/1215
Hagyományos extrakciós kábeles szőnyegtisztító
• Kemény padlóra alkalmas speciális szórófej
•  Opcionálisan választható függőleges és 

kárpitozott felületekre alkalmas kárpittisztító fej
•  Munkaszélesség 1210/1215 -tisztavíz tartály: 

27 cm/30 cm - 15 L/30 L

E5
Kompakt, kábeles szőnyegtisztító gép erősen 
szennyezett felültekre illetve mélytisztításra
•  Könnyen feltölthető, kiüríthető, tisztán tartható 

és kiemelhető víztartályok markolattal
• Opcionális kárpittisztító fej
• Munkaszélesség/tisztavíz tartály: 38 cm/19 L

1610
Kettős technológiájú, akkumulátoros 
szőnyegtisztító gép minimális munkaoldat 
szükséglettel
• ReadySpace™ technológia a napi tisztítás esetére
•  Mélytisztító technológia alaptakarítás esetén
• Munkaszélesség/tisztavíz tartály: 56 cm/80 L

250
Padlószárító, padló és szőnyegfelületek száradási 
idejének legalább 50%-kal történő csökkentésére
• 3 fokozatú légáram
• Ventilátor átmérője: 24 cm

Egytárcsás gépek 

Rendkívül csendes, több célra alkalmas 
padlósúroló gépek professzionális nedves és 
száraz tisztításra

F3/F8/F12
• Munkaszélesség: 43 cm
•  Kefe/pad sebessége: 165/400/190 

vagy 380 ford./perc 
• Zajszint: 56/59/65 dB
F3+
• Ideális erősen szennyezett területekre és ipari  
 környezetben is, 42,6kg-os pad nyomással

Polírozók

Ultragyors polírozók bevonattal ellátott padlók 
polírozására és ápolására

B1
• Munkaszélesség: 51 cm
• Kefe/pad sebessége: 1100 ford./perc

2370
 Továbbfejlesztett passzív porellenőrző rendszer  
beltéri finomporérzékeny környezet igényeire
• Állítható kefenyomás
• Munkaszélesség: 51 cm
• Kefe/pad sebesség: 1700 ford./perc

Kézi takarító készülék

ionizáló EXP
A csapvizet átalakítja olyan erős napi 
tisztítószerré, mely nemcsak tisztít, hanem megöli 
a káros baktériumokat illetve feleslegessé teszi 
a mérgező tisztítószerek alkalmazását
•  A hagyományos tisztítószerekkel megegyező 

vagy még jobb tisztító hatás  
•  Használatával 99,9%-ban megöli a káros 

baktériumokat, előírás szerinti alkalmazás esetén
• 100%-ban védi dolgozóit, 
 vevőit és vendégeit

Porszívók

3090
Könnyű, hátiporszívó 
• Kényelmes pánt és teleszkópos cső
• Mikroszűrés 
• Papír porzsák kapacitása: 6 L
• Választható HEPA szűrő

V5
Sokoldalú, kompakt porszívó száraz felületekre
• Mikroszűrés
• Papír porzsák kapacitása: 8 L
• Választható szintetikus porzsák és HEPA szűrő

V10/V12/V14
Komplett nedves és száraz ipari
porszívó választék 
• Tartálykapacitás különböző alkalmazásokra
• Választható billenthető kocsi V14-re

V26
Kettős motorral rendelkező álló 
hengerkefés porszívó
• Munkaszélesség: 38 vagy 45 cm
• Papír porzsák kapacitása: 4,5 L
• Választható HEPA szűrő

V-SMU-36
Álló hengerkefés porszívó
• Munkaszélesség 38 cm
• Porzsák kapacitása 3,6 L
• Standard 3 rétegű HEPA filter

Creating a cleaner, 
safer, healthier

world



ec-H2OTM - Elektromosan aktivált víz technológia  
ec-H2O technológia csapvízzel kezdődik és vízként végződik 
Ez az egyedülálló vegyszermentes technológia a hagyományos 
napi tisztítószerek előállításának, csomagolásának, szállításának, 
használatának és eltávolításának környezeti hatásait is kiküszöböli.  
ec-H20 70%-kal kevesebb vizet használ, mint a hagyományos 
súroló technológiák. 

FaST - Hab aktivált súroló technológia 
70% -kal kevesebb munkaoldat használatával a  FaST tisztább, 
biztonságosabb felületet biztosít, mely csökkenti az elcsúszásos 
balesetek kockázatát. Nemcsak a szennyeződést köti meg és 
távolítja el, hanem a régi csúszós tisztítószer maradványokat is, 
így akár 21%-kal növeli meg a felület használhatóságát. 
(NFSI igazolással).

ES - Vízvisszaforgató rendszer 
Növeli a hatékonyságot és így maximalizálja a takarítógép 
teljesítményét,mivel az Ön által ma használt hagyományos 
tisztítószer behatási idejét teljes mértékben kihasználja. 
Ezáltal a tisztítószer újrahasznosítható, melynek következtében 
meghosszabbodik az üzemidő és javul a takarítás hatásfoka. 

ReadySpace - Gyorsan száradó szőnyegtisztító technológia. 
Rendkívül hatékony szőnyegtisztító technológia, mely kevesebb, 
mint 30 perc alatt megtisztítja és megszárítja a felületet és így 
megnöveli a biztonságot illetve a szőnyeg használati idejét. 

Gyors akkufeltöltési technológia
A takarítás legfejlettebb megoldásai, míg mások még mindig 
újratöltenek. Fokozza a termelékenységét a hatékonyabb nappali 
és szükség szerinti takarítással! Hosszantartó és biztonságos: 
gyorsan feltölthető akkumulátorok, melyek zártrendszerűek, 
ellenállnak a rezgésnek és teljes mértékben karbantartás mentesek. 

A Tennant cég büszkén mutatja be az OrbioTM Technológiát, egy 
új márkát, mely vegyszer nélküli napi tisztítási technológiákat - 
ideértve a széles körben elterjedt ec-H2O-at - biztosít különböző 
alkalmazásokra Orbio Technológiák révén arra törekszünk, hogy 
a napi tisztítási technológiák területén piacvezetők legyünk a 
legkülönbözőbb alkalmazásban

Kábeles gyalogkíséretű 
Súroló-Szárító gépek

T1 
Folyamatos felhasználásra tervezett 
alumíniumöntvény alváz és súroló fej
• Előre és hátra is képes súrolni
•  5 másodperc alatt, szerszám nélkül cserélhető  

vízszívó gumi és kefe
•  Könnyen feltölthető, kiüríthető, tisztán tartható és 

kiemelhető víztartályok markolattal
• Munkaszélesség/tisztavíz tartály 38 cm/11,4 L

Akkumulátoros, gyalogkíséretű
Súroló -Szárító gépek

T2
Ismerje meg a Tennant takarítógépek minőségét és 
teljesítményét költségkímélő változatban
•  Kompakt takarítógép kicsi, zsúfolt helyek tisztítására
• 23kg kefenyomás
•  Kefe és vízszívó sín a gépen kialakított tárolási 

lehetőséggel
•  Munkaszélesség/tisztavíz tartály kapacitása 43 cm/26 L

T3
Egy tartállyal 80 percig folyamatos működést biztosít
• Egyszerű használat, ötletes kezelőfelület
• Könnyen tisztítható, higiénikus tartályok
• Munkaszélesség/tisztavíz tartály: 43-50 cm/40 L
T3+
költségkímélő és hatékonyságnövelő ec-H20 
vegyszermentes technológiával
• Két fokozatban állítható kefenyomás 21-41 kg
• Vízszívó sín a gépen kialakított tárolási lehetőséggel
• Munkaszélesség és tisztavíz tartály: 60 cm/40 L

T5 
150 percig folyamatos működést biztosít egy tartállyal
• Egy gombnyomásos technológia 
• Könnyen tisztítható, higiénikus tartályok
• Tányér  vagy hengerkefés technológiák
• Munkaszélesség és tisztavíz
 tartály 60-80 cm/85 L

5680
Folyamatos üzemre kialakított robosztus gép
kereskedelmi vagy ipari alkalmazások számára
•  36V akkumulátor, legalább 6 órás folyamatos üzemidő
• Két fokozatban állítható kefenyomás 45-90 kg
•  Munkaszélesség - tányér vagy hengerkefés kivitel/

tisztavíz tartály: 80 cm/114 L

Akkumulátoros ráülős
Súroló-Szárító gépek

T7
Maximális kényelem, hatékonyság és működési 
idő egy kompakt, ráülős gépben 
•  Egyszerű és könnyen érthető kezelőszervek 

egy gombnyomásos technológia - minden 
beállítás egy gombnyomással aktiválható

• Tányér vagy hengerkefés súroló rendszer
• Munkaszélesség/ tisztavíz tartály: 65-80 cm/110 L

7100
Maximális hatékonyság és teljesítmény
éveken át meghibásodás nélküli 
működés 
• Ipari igénybevételre tervezett konstrukció
• Kefenyomás 91 kg-ig
•  Opcionális kettős vákuum ventilátor burkolt vagy 

beton felületetek optimális tisztítására
•  Munkaszélesség  -tányér/hengerkefés/ 

tisztavíztartály: 70-80 cm/114 L

T16
Nagyobb egybefüggő és tagolt területek 
felmosására egyaránt alkalmas
•  Egyszerű használat az innovatív egy gombos 

technológiával
• Rendkívül csendes működés 68dB zajszinttel,  
 mely zajérzékeny környezetben is biztosítja a  
 zavartalan működést
• Tökéletes vízvisszaszívás a szabadalmaztatott  
 parabolikus vízszívó fej segítségével 
• Munkaszélesség/tisztavíz kapacitás:   
 91-117 cm/190 L

7300 
(Akkumulátoros - Tányér vagy 
Hengerkefés változat)
Maximális a súrolási teljesítmény a csendes és 
tiszta akkumulátoros meghajtással
• Minden nap nagyobb tisztaságot biztosít
• Állítható kefenyomás 225 kg-ig
• Munkaszélesség/ tisztavíz kapacitás
 102 cm/216 L

Ráülős Nagyteljesítményű  
Súroló-Szárító gépek

T20 (Dízel vagy LPG - Tányér vagy 
Hengerkefés kivitel)
Tökéletes tisztaság a legszennyezettebb 
környezetben is 
•  Biztonságos és száraz felület a szabadalmaztatott 

parabolikus vízszívó rendszerrel
•  Takarítson minden nap könnyen

az egy gombnyomásos rendszerrel
•  Munkaszélesség/ tisztavíz kapacitás

102-142 cm/303 L

550 (Diesel - LPG -  akkumulátor)
Nehézipari kivitel a legszélsőségesebb 
alkalmazásokra
•  Magasabb termelékenység az SRS víz 

újrahasznosítási rendszer segítségével
• Egyszeri műveletben seper és súrol
•  Munkaszélesség/ tisztavíz kapacitás 

127 cm/530 L

Seprő-Súroló Kombinált gépek

M20 (Diesel-LPG)
Forradalmi FloorSmart® integrált tisztító rendszer
•  Nagy kapacitású és rendkívül megbízható gép 

ipari alkalmazásokra
•  Seprőtartály űrtartalma/emelési magasság:

110 L/152 cm
•  Munkaszélesség/tisztavíz kapacitás:

137-142 cm/212 L

8300 (Akkumulátor - Tányér vagy 
Hengerkefés kivitel)
Magasabb teljesítmény az egy munkafázisban 
történő egyidejű sepréssel és súrolással 
•  Egyszerű használat az egy gombos technológia 

használatával
•  Súrolási munkaszélesség/ seprési 

munkaszélesség:100-120 cm/127 cm
• Seprőtartály űrtartalma/tisztavíz tartály:
 85 L/216 L

M30 (Diesel-LPG)
Forradalmi FloorSmart® integrált tisztító rendszer
•  Nagy kapacitású és rendkívül megbízható gép 

ipari alkalmazásokra
•  Súrolási munkaszélesség/seprési szélesség:

122 cm/162 cm
•  Seprőtartály űrtartalma/tisztavíz tartály:

198 L/284 L

Mechanikus Seprőgép

110
Gyors és könnyű kezelés - Nagy teljesítmény 
alacsony költséggel
•   Mindenféle szilárd felületet söpör külső 

energiaforrás nélkül
• Állítható kefenyomás
•  Seprési munkaszélesség/tartály űrtartalma:

69 cm/30 L

Akkumulátoros gyalogkíséretű 
seprőgépek

S8
Bel- és kültéren, szilárd vagy szőnyegfelületeken 
alkalmazható
• Beépített automata akkumulátortöltő 
•  Nagyon alacsony 65dBa zajszint a napközbeni 

takarításhoz
•  Munkaszélesség/tartály űrtartalma: 

71 cm/35 L (elöl), 20 L hátsó részen

S10
Tagolt ipari illetve kültéri felületek tisztítására
•  Egyszerű kezelés a beépített, kettős feszültséggel 

működő automata akkumulátortöltővel 
•  Erős igénybevételre és ipari alkalmazásokra 

készült konstrukció  
•  Munkaszélesség/tartályűrtartalom 86 cm/85 L

 

Akkumulátoros Ráülős Seprőgépek

S12
Kiváló manőverezési képesség és behúzható 
oldalkefék a bel- és kültéri szűk sarkok eléréséhez
•  Kompakt dizájnnak köszönhető állítható keferendszer 

és tökéletes üléspozíció a vezető számára
•  Kivehető szemetes tartály nagy beépített 

kerekekkel
•  Munkaszélesség/szemetes tartály űrtartalma: 90 cm/85 L
•  Opcionális dupla oldalkefe

110 cm-es munkaszélességgel

6100
Gondozásmentes és hatékony üzemeltetés
elegendő egyszer a felületen végigmenni
• Nagykapacitású akkumulátor egység
•  Opcionális vákuum felszívófej a nehezen 

megközelíthető vagy kisebb helyek tisztításához
• Munkaszélesség/tartály űrtartalom 76 cm/85 L
•  Opcionális dupla oldalkefe 

96 cm munkaszélességgel

Ráülős Nagyteljesítményű
Seprő-Súroló gépek

6200 (Diesel - Akkumulátor) 
Kompakt seprőrendszer
hidraulikus tartályemeléssel
•  Könnyen és szerszám nélkül elvégezhető 

kefecsere növeli a termelékenységet
• Munkaszélesség: 107-140 cm
•  Szemetes tartály kapacitás/emelési magasság: 

125 L/135 cm

S20 (Diesel - LPG - Akkumulátor) 
páratlan seprési és porszűrési tulajdonságok 
kompakt méretben 
• Egyedülálló Sweepmax™ & Shakemax™
 technológiák  
• Munkaszélesség: 127-157 cm  
• Tartálykapacitás/emelési magasság:
 310 L/152 cm 

S30 (Diesel - LPG)
Nagyteljesítményű seprőgép 0,5 mikron méretű 
porszűréssel
•  Szabadalmaztatott három lépcsős ciklon 

SweepSmart™ szűrőrendszer 
• Munkaszélesség: 159-203 cm
•  Tartálykapacitás/emelési magasság

395 L/152 cm

800 (Diesel)
Maximális teljesítmény nagy munkaszélességgel 
az ipari alkalmazások számára
• Nehézipari kivitelű kettős tartály
• Munkaszélesség: 168 cm
•  Tartály kapacitása/emelési magasság

850 L/183 cm

Sentinel (Diesel)
Nagy teljesítményű ipari seprés 
a legmostohább környezetben
•  Munkaszélesség: 320 cm-ig
•  Tartálykapacitás: 2.6 m³ - emelési magasság

2.9 m-ig
• Választható nedves vagy száraz működés

ő
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