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Tennant
Stofzuigers
KETEL | WATER/STOF | RUGZAK
Stofzuigers van Tennant Company bieden een volledig assortiment functies
en opties om aan de behoeften van uw bedrijf te voldoen.

Ketelstofzuigers
De stofzuiger voor droog gebruik is ontworpen voor reinigingsspecialisten, zoals
schoonmaakbedrijven. Het helpt een hoge productiviteit en kostenbesparingen te garanderen.
De stofzuigers van Tennant, manoeuvreerbaar en duurzaam, zijn verkrijgbaar in drie modellen.
Alle stofzuigers van Tennant bieden:

Efficiënt en
ergonomisch ontwerp,
op maat gemaakt om
gebruikers zonder extra
inspanning te laten
werken

Standaard 3-traps
filtratie, voorzien
om een goede
luchtkwaliteit te
behouden

* Alleen V-CAN-12 en V-CAN-16

V-CAN-10
stofzuiger
Compacte en gemakkelijk te gebruiken keuze
voor het manoeuvreren in kleine ruimtes.






Lichtgewicht ontwerp
Paalparkeerpositie en kabelhaak
Met de voet te activeren aan/uit-schakelaar
Opslag hulpmiddelen aan boord
HEPA-zak (optioneel)

SPECIFICATIE

V-CAN-10

Luchtstroomsnelheid

29 l/s - 104 m³/h

Max. vermogen

900 W

Aantal motoren

1

Afmetingen (LxBxH)

335x330x330 mm

Gereedschapsdiameter

32 mm

Gewicht

4,1 kg

Geluidsdruk

68 dBA

Lengte voedingskabel

8m

Waterkolom

1.610 mm

Tankinhoud

10 l

Stille prestaties,
zodanig ontworpen dat
vloeren kunnen worden
schoongemaakt zonder
dat het werk in de
buurt wordt verstoord

Constructie met
maximaal 55%
gerecycled
plastic*, ontworpen
om duurzame
reinigingsprogramma's
te stimuleren

V-CAN-12
stofzuiger
Efficiënte en krachtige keuze voor frequent
reinigen, manoeuvreerbaar in krappe ruimtes.
 3-traps filtratie (optioneel met HEPA-cassette)
 Geïntegreerde kabelrol
 Twee parkeerposities voor eenvoudige opslag en
gebruik

 Verwijderbare kabel
 Optionele gereedschapshouder set
SPECIFICATIE

V-CAN-12

Luchtstroomsnelheid

44 l/s - 158 m³/h

Max. vermogen

900 W

Aantal motoren

1

Afmetingen (LxBxH)

385x390x325 mm

Gereedschapsdiameter

32 mm

Gewicht

6,1 kg

Geluidsdruk

63 dBA

Lengte voedingskabel

12 m

Waterkolom

2.260 mm

Tankinhoud

12 l

V-CAN-16
stofzuiger
Stille, hoogwaardige stofzuiger voor vele toepassingen,
met een grote tankinhoud.
 Standaard 3-traps filtratie (standaard met HEPA-cassette)
 Snelheidsregelaar die geluidsaanpassing mogelijk maakt
 Indicator voor volle zak
 Verwijderbare kabel
 Telescopische buis
 Optionele gereedschapshouder set
SPECIFICATIE

V-CAN-16

Luchtstroomsnelheid

51 l/s - 185 m³/h

Max. vermogen

870 W

Aantal motoren

1

Afmetingen (LxBxH)

400x420x365 mm

Gereedschapsdiameter

32 mm

Gewicht

6,3 kg

Geluidsdruk

62 dBA

Lengte voedingskabel

12 m

Waterkolom

2.420 mm

Tankinhoud

16 l

Water-/stofzuigers
Verwijder vuil en water met water-/stofzuigers van Tennant, en kies het juiste formaat en
vermogen dat u nodig hebt. Alle machines zijn uitgerust met snelle motoren en bieden u:

Geavanceerd
lichtgewicht ontwerp,
waardoor werknemers
een machine kunnen
gebruiken zonder extra
belasting

Duurzame constructie,
die langdurig gebruik
mogelijk maakt voor
uw investering

V-WD-27
water-/stofzuiger
Veelzijdig, manoeuvreerbaar en licht, verwijdert
vloeistoffen en stof met een tankinhoud van 27 liter.
 Compact parkeren voor eenvoudige opslag
 Betrouwbare vergrendeling van flexibele slang
 Trolley met ingebouwde gereedschapshouder
 Kabelhaak voor het beheren van de kabel
SPECIFICATIE

V-WD-27

Luchtstroomsnelheid

55,6 l/s - 200 m³/h

Max. vermogen

1.300 W

Aantal motoren

1

Afmetingen (LxBxH)

392x392x630 mm

Gereedschapsdiameter

36 mm

Gewicht

7,8 kg

Geluidsdruk

70 dBA

Lengte voedingskabel

8,5 m

Waterkolom

2.380 mm

Tankinhoud

27 l

Constructie met
maximaal 53%
gerecycled plastic,
voor het stimuleren
van duurzame
reinigingsprogramma's

Grote tankinhoud
met aftapventiel of
kieptrolley
(V-WD-62 en
V-WD-72)

V-WD-62
water-/stofzuiger
Deze water-/stofzuiger in het middensegment
is uitgerust met een gebruiksvriendelijke
afvoerslang. Hij is manoeuvreerbaar en
gemakkelijk te gebruiken.
 2 onafhankelijke motoren voor betrouwbare
prestaties

 Eenvoudig te gebruiken afvoerslang voor het
ledigen van de tank

 Accessoiresclip voor parkeren in compacte ruimtes
 Trolley met ingebouwde gereedschapshouder
 Betrouwbare vergrendeling van flexibele slang
 Kabelhaak voor het beheren van de kabel
 Optionele gereedschapshouder

V-WD-72
water-/stofzuiger
Water-/stofzuiger met grote capaciteit, met slimme
functies die het gebruik eenvoudig maken.
 3 onafhankelijke motoren
 Compact parkeren voor eenvoudige opslag
 Betrouwbare vergrendeling van flexibele slang
 Kieptrolley met ingebouwde gereedschapshouder
 Kabelhaak voor het beheren van de kabel
SPECIFICATIE

V-WD-72

Luchtstroomsnelheid

166,7 l/s - 600 m³/h

Max. vermogen

3.600 W

Aantal motoren

3

Afmetingen (LxBxH)

550x600x970 mm

Gereedschapsdiameter

38 mm

Gewicht

23,4 kg

Geluidsdruk

70 dBA

Lengte voedingskabel

8,5 m

Waterkolom

2.380 mm

Tankinhoud

72 l

SPECIFICATIE

V-WD-62

Luchtstroomsnelheid

111,1 l/s - 400 m³/h

Max. vermogen

2.600 W

Aantal motoren

2

Afmetingen (LxBxH)

690x565x920 mm

Gereedschapsdiameter

38 mm

Gewicht

18,5 kg

Geluidsdruk

74 dBA

Lengte voedingskabel

8,5 m

Waterkolom

2.380 mm

Tankinhoud

62 l

Rugzakstofzuiger
De rugzakstofzuiger van Tennant is comfortabel te dragen en gemakkelijk in het gebruik.
Hij helpt om de productiviteit te verhogen. De stofzuiger biedt:

Een ergonomisch
harnas en gering
gewicht, waarmee
werknemers zonder
extra inspanning taken
kunnen uitvoeren

HEPA 4-traps filtratie,
behoud van goede
luchtkwaliteit tijdens
het reinigen

V-BP-7
rugzakstofzuiger
De lichtgewicht, ergonomisch ontworpen
rugzakstofzuiger waarmee werknemers efficiënt
kunnen reinigen in allerhande omgevingen.
 Ergonomisch harnas verdeelt het machinegewicht naar
de heupen van de gebruiker

 HEPA 4-traps filtratie
 Standaard gereedschapsset voor harde en zachte
vloeren

 Duurzame constructie voor jarenlang gebruik in
commerciële toepassingen
SPECIFICATIE

V-BP-7

Luchtstroomsnelheid

40 l/s

Max. vermogen

850 W

Afmetingen (LxBxH)

178x241x533 mm

Gewicht

5 kg

Geluidsdruk

67 dBA

Lengte voedingskabel

15 m

Waterkolom

2600 mm

Tankinhoud

5,7 l

Een volledige aanvulling
van standaard
hard en zacht
vloergereedschap,
waardoor de machine
veelzijdig te gebruiken
is

Geluidsniveaus
van minder dan 70
dBA, zodat vloeren
kunnen worden
schoongemaakt zonder
dat het werk in de
buurt wordt verstoord

Technische specificaties overzicht

V-CAN-10

V-CAN-12

V-CAN-16

V-WD-27

V-WD-62

V-WD-72

V-BP-7

29 l/s - 104 m³/h

44 l/s - 158 m³/h

51 l/s 185 m³/h

55,6 l/S 200 m³/h

111,1 l/s 400 m³/h

166,7 l/s 600 m³/h

40 I/s 144 m³/h

Max. Vermogen

900 W

900 W

870 W

1300 W

2600 W

3600 W

850 W

Aantal motoren

1

1

1

1

2

3

1

MOTOR
Luchtstroomsnelheid

FILTRATIE
Papieren zak

Standaard

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Microvezelzak

−

Standaard

Standaard

Optioneel

Optioneel

Optioneel

−

Optioneel

−

−

−

−

−

−

HEPA-zak
Preﬁlter

−

−

−

Optioneel

Optioneel

Optioneel

−

Standaard

Standaard

Optioneel

Standaard

Standaard

Standaard

−

Dubbele Stoffen
hoofdﬁlter

−

Optioneel

Standaard

−

−

−

−

HEPA-Filter -Upstream

−

−

−

Optioneel

Optioneel

Optioneel

−

Schuimrubberen ﬁlter Downstream

−

Standaard

Optioneel

−

−

−

−

HEPA-ﬁlter Downstream

−

Optioneel

Standaard

−

−

−

−

Stoffen hoofdﬁlter

AFMETINGEN/GEWICHT/GELUIDSNIVEAU
335x330x330 mm

385x390x325 mm

400x420x365 mm

392x392x630 mm

690x565x920 mm

550x600x970 mm

178x241x533 mm

Gereedschapsdiameter

32 mm

32 mm

32 mm

36 mm

38 mm

38 mm

38 mm

Gewicht

4,1 kg

6,1 kg

6,3 kg

7,8 kg

18,5 kg

23,4 kg

5 kg

Geluidsdruk

68 dBA

63 dBA

62 dBA

70 dBA

74 dBA

76 dBA

67 dBA

8m

12 m

12 m

8,5 m

8,5 m

8,5 m

15 m

Waterkolom

1610 mm

2260 mm

2420 mm

2380 mm

2380 mm

2380 mm

2600 mm

Tankinhoud

10 l

12 l

16 l

27 l

62 l

72 l

5,7 l

Afmetingen (LxBxH)

ELEKTRA
Lengte voedingskabel
PRESTATIES EN CAPACITEIT

*Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Echte Tennant-onderdelen, -verbruiksartikelen
en -service
Zorg ervoor dat uw apparatuur zo efficiënt mogelijk werkt door onderdelen,
materialen en accessoires bij Tennant Company te bestellen.
Tennant-serviceaanbod
 Optimaliseer de veiligheid, productiviteit en bedrijfstijd
 Controleer en bescherm uw investering en verlaag uw totale eigendomskosten
 Profiteer van ruim 200 fabrieksgetrainde onderhoudsmonteurs in heel Europa
Tennant-onderdelen en -verbruiksartikelen
 Bedien uw machine met vertrouwen
 Profiteer van jarenlange zorgeloze werking
Reinigingsoplossingen van Tennant
 Realiseer uw doelen op het gebied van duurzame reiniging
 Kies voor duurzame voordelen die uw bedrijf nastreeft

ZIEN IS GELOVEN

Neem contact met ons op
voor een demonstratie of
voor aanvullende informatie:
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