
Tennant 800
De Tennant 800 veegzuigmachine is speciaal
ontwikkeld om zware, industriële veegtoepassingen
zowel binnen als buiten te kunnen reinigen. Het
stevige T-frame en de grote stalen bumpers
omhullen en beschermen samen de machine.
Dankzij het brede reinigingspad van 168cm kan deze
machine tot 27.000 m2 in één uur reinigen. De grote
vuilvergaarbak heeft een maximale capaciteit van
910kg. Door de bodemvrijheid van 15cm kan de
machine gemakkelijk over ongelijk terrein en
verkeersdrempels rijden.

• Grote vuilvergaarbak

• Direct veegsysteem

• Variabele storthoogte

• 3-traps stoffiltersysteem 

• Indicator voor borstelbelasting

• Twee werksnelheden

• Perma-filter

• Motor en filter zijn gemakkelijk toegankelijk

• Maakt langer werken mogelijk, hogere productiviteit

• Uitstekend reinigingsresultaat

• Om het vuil op de grond of in afvalcontainers te storten

• Perfecte stofbeheersing

• Voor het controleren van de borsteldruk op overbelasting

• Aangepast aan de reinigingsbehoeften

• Verlengt de levensduur van het stoffilter

• Eenvoudig te onderhouden en te herstellen

• Magazijnen en distributiefaciliteiten

• Parkeerterreinen

• Fabrikage- en productiefaciliteiten

• Zware industriefaciliteiten

• Transportsector

Kenmerken Voordelen

Toepassingen

Goed bereikbare motor 800-model met cabine Zuigslang Machine in actie
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Creat ing a cleaner, safer worldTM

Uitvoeringen

• 800 met cabine en airconditioning/luchtdrukregeling

• 800 met cabine en verwarming/luchtdrukregeling

• 800 met bestuurdersbeschermrek

De hierboven vermelde configuratie bestaat standaard uit een rechter zijborstel, hoofdborstel, verstelbaar stuur, stuurbekrachtiging en
een variabele storthoogte.

Toebehoren

• Borstels

Opties

• Achteruitrij-alarm • Brandstoftank met filter in cabine, afsluitbaar en vergrendelbaar • Stoffilter (fijnere filtratie) • Zwaailicht 
• Spot op de zijborstel • Verlichting voor en achter, remlichten en richtingaanwijzers • Spiegels (om de zijborstel te zien) 
• Stofbeheersing op de zijborstel (rechterkant) • Massieve voor- en achterbanden • Zuigslang

Garantievoorwaarden

24 maanden op onderdelen en 12 maanden op arbeid.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 800

168cm

Afmetingen machine

Werkbreedte (enkele zijborstel) cm 168
Werkbreedte (dubbele zijborstel) cm -
Afmetingen (lxbxh) cm 306x178x188
Machinegewicht (netto) kg 2955

Reingingssysteem

Capaciteit - theoretisch (max.) m2/u 27.050
Capaciteit - praktisch (max.) m2/u 15.300
Lengte hoofdborstel x dia. cm 127 x 41
Diameter zijborstel cm 66
Veegsysteem direct vegend
Wielaangedreven ja/nee ja

Opnamesysteem

Capaciteit paneelfilter m2 17
Luchtverplaatsing L/s 302 
Capaciteit vuilvergaarbak, volume L 850
Capaciteit vuilvergaarbak, gewicht kg 907
Storthoogte vuilvergaarbak cm 183

Aandrijfsysteem

Energiebron Diesel (12V)
Opgenomen vermogen W 47.000
Beschermingsklasse I/II/III III
Geluidsniveau (DIN45635) dB(A) 86

Aandrijving

Transportsnelheid km/u 16,1
Werksnelheid km/u 10
Hellingshoek % 27
Draaicirkel cm 345
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