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C R E A T I N G  A   C L E A N E R ,   S A F E R ,   H E A L T H I E R  W O R L D 

S3 
INDU S T RIËL E  A CH TERL OO P-VEE GMA C H IN E  

• Profiteer van maximale productiviteit  en optimale

met de TwinMax™-veegtechnologie

• Te gebruiken in commerciele toepassingen door het gebruik

van kwalitatief hoogwaardige (duurzame) componenten

• Reinig onder objecten en op moeilijk bereikbare plaatsen met

het lage ontwerp en dubbele zijborstels voor een groter

reinigingsbereik en consistent vegen van randen



VEEG  SLIMMER ,  NIET  HARDER  

MET  DE  VEEGMA CHINES  VAN  DE TENNAN T  S-SERIE  

ERVAAR MAXIMALE PRODUCTIVITEIT 

Dubbele zijborstels verbreden het veegpad tot 870 mm en de extra grote vuilvergaarbak 

van 50L reduceert het aantal bezoeken aan de afvalcontainer, waardoor er meer tijd overblijft 

om te reinigen. 

VEELZIJDIGE REINIGING,  ALTIJD EN OVERAL 

Het flexibele ontwerp van de S3 is uitermate geschikt voor binnen en buiten reinigen. 

Door de handmatige bediening is het de perfecte optie voor geluidsgevoelige omgevingen. 

VERTROUW OP HET ONTWERP EN GEBRUIK VAN DUURZAME COMPONENTEN 

Door gebruik van kwalitatief hoogwaardige componenten is de machine geschikt voor gebruik in 

commerciele toepassingen. Het ontwerp van de bumper rondom de voorzijde voorkomt schade 

aan de machine en de zijborstels bij grote impact. 

SLIM, INTUÏTIEF DESIGN 

Verhoog de productiviteit  met handige, aanpasbare zijborstels waar geen gereedschap voor 

nodig is om die te installeren, en de gebruiksvriendelijke werking die minder training vereist 

waardoor er meer reinigingstijd overblijft. 

De voorgevormde handgreep van de veegmachine is gewatteerd en ergonomisch ontworpen 

voor een optimaal bedienerscomfort. 
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BINNENKAN T  VAN  DE  

S3 
TWINMAX-  

VEEGTECHNOLOGIE  

A Uitgerust met de TwinMax- 

veegtechnologie van Tennant 

reinigt de S3 uw vloeren in een 

enkel veeggang. De twee tegensteld 

draaiende borstels combineren 

over-de-kop en directe veegprincipes 

om groot en klein afval op te vangen 

met één machine. 
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De TwinMax-technologie is 

ontworpen om verschillende 

oppervlakken zowel binnen als 

buiten te vegen met een maximale 

veelzijdigheid om altijd en overal 

C te reinigen. 

Voorgevormde, gewatteerde 

handgreep, ergonomisch ontworpen 

voor bedienerscomfort 

Zonder gereedschap volledig 

verstelbare dubbele zijborstels, reinigen 

gemakkelijk hoeken en randen zonder 

de richting te wijzigen. 

Dankzij het extra brede, aan het 

oppervlak van uw vloeren in te stellen 

veegpad, worden de productiviteit 

en reinigingsresultaten merkbaar 

verbeterd. 
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De originele borstels sluiten naadloos 

aan op het ontwerp van uw machine 

en staan garant voor optimale 

veegprestaties. 

De 50 L grote vuilvergaarbak 

voorkomt veelvuldig leegmaken en is 

gemakkelijk te verwijderen waardoor 

het reinigingsproces vereenvoudigt 

en de productiviteit  van de bediener 

verhoogt. 



ORIGINELE TENNAN T 

ONDERDELEN,  

TOEBEHOREN 

EN  SER VICE  

Tennant Service Aanbod 

▪ Maximaliseer veiligheid, productiviteit  en 

beschikbaarheid

▪ Controleer en bescherm uw investering 

▪ Profiteer van meer dan 250 fabrieksgetrainde

servicemonteurs in Europa

Tennant Onderdelen  en Toebehoren 

▪ Gebruik uw machine met vertrouwen

▪ Geniet van een jarenlang zorgeloos gebruik

Tennant Reinigingsoplossingen 

▪ Benader uw duurzame reinigingsdoelstellingen

▪ Kies duurzame voordelen die uw onderneming

wenst

S3  INDUS TRIËLE  A CHTERLOO P-VEEGMA CHINE  

VEEGSYSTEEM 

Werkbreedte 870 mm 

BORSTELAANDRIJVING 

Lengte hoofdborstel  500 mm 

Diameter hoofdborstel  200 mm 

Diameter zijborstel 320 mm 

Volume van vuilvergaarbak  50 L 

Type aandrijving  Riem 

AANDRIJFSYSTEEM 

Handmatig 

MACHINEAFMETINGEN 

Lengte 1.032 mm 

Breedte   760 mm 

Hoogte    416 mm 

Gewicht  30 kg 

WARRANTY 

12 maanden (of 1000 bedrijfsuren) op onderdelen en 12 maanden (of 1000 bedrijfsuren) op arbeid, wat het 

eerste van toepassing is. Slijtage aan onderdelen is van garantie uitgesloten. 

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 

ZIEN IS GELOVEN 

Industrial Cleaning 
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