
Gyalogkíséretű súrológépek 
 

 

TENNANT T1     TENNANT T2 

 

TENNANT T300     TENNANT T5 

 

TENNANT 5680 

Gyalogkíséretű súrológépek 
 

• Tagolt, kis és közepes méretű felületek napi takarítására alkalmas takarítógépek. Elsősorban 

bevásárlóközpontok, retail jellegű kereskedelmi egységek hideg burkolatának tisztítására 

ajánljuk. 

• 600-2500 nm-es felületek ideális takarító automatája. 

• Opcionálisan költségkímélő és vegyszermentes technológiákkal is rendelhető. 

• Választható munkaszélességek: 38 cm-től 80 cm-ig, illetve elektromos meghajtással (kábel 

vagy akkumulátor) típustól függően. 



 

Ráülős súrológépek 
 
 

 

TENNANT T7     TENNANT T12 

 

TENNANT T16     TENNANT T17 

 

TENNANT T20 

Ráülős súrológépek 

• Közepes és nagy felületek mindennapos takarítására alkalmas tányér vagy hengerkefés 

takarítógépek. 

• Kereskedelmi és ipari jellegű felületek tisztítására ajánljuk. 

• 2500 nm feletti területek ideális takarító automatája, akár óránkénti 15 000 nm-es 

teljesítménnyel. 

• Opcionálisan költségkímélő és vegyszermentes, illetve vízvisszaforgató rendszerekkel 

is rendelhető. 

• Választható munkaszélességek: 65 cm-től 137 cm-ig, akkumulátoros, dízel, illetve gáz 

üzemű meghajtással típustól függően. 



 

Seprőgépek 
 
 

 

TENNANT S3     TENNANT S9 

 

TENNANT S10     TENNANT S12 

 

TENNANT 6100     TENNANT 6200 



 

TENNANT S20     TENNANT S30 

 
 

Seprőgépek 

• Ipari seprés tökéletes és pormentes felülettel zárt környezetben is. 

• 67 cm-től akár 168 cm-es munkaszélességig választható seprőgépek; mechanikus, 

akkumulátoros, dízel vagy gáz üzemű meghajtással. 

• Tennant által szabadalmaztatott porszűrő és elszívó rendszerrel rendelkeznek. 

• A kommunális seprőgép választékunk Greenmachine termékei pedig külterületek, 

közutak és parkok ideális takarítógépei. Üzemeltetésük költségei alacsonyak és hosszú 

az élettartamuk. 

 
Kombinált seprő-súrológépek 
 

 

TENNANT M20     TENNANT M30 

TENNANT 8300 



 

Kombinált seprő-súrológépek 

• Maximális termelékenység érhető el a magas minoségű súrolás és seprés által akár egy 

munkafázisban is. 

• Mindenféle és fajta szennyeződés eltávolítására alkalmas kül-és beltéren egyaránt. 

• Elsősorban nagyobb ipari vagy mélygarázs területek tisztítására alkalmas. 

Hagyományos (külön seprő és külön felmosó egység) és integrált keferendszerrel 

felszerelt típusok minimális üzemeltetési költségek mellett, nagyobb termelékenységet 

nyújtanak.Akkumulátoros, dízel, illetve gáz üzemű meghajtással.  

Kültéri takarítógépek 

 

 

TENNANT SENTINEL    GREEN MACHINES 400 SZERIÁK 

 

GREEN MACHINES 636    GREEN MACHINES 500 ZE 

 

 
Kültéri takarítógépek 

• Közterületek, parkok kommunális takarítógépe, 4 m3-s kapacitásig. 

• Egyes típusok forgalomba is helyezhetőek. 

• Fordulékonyság, sebesség, teljesítmény ideális kombinációja, önkormányzatok és 

költségvetési intézmények számára ajánlott. 



Professzionális Tennant porszívók és vízszívók 

 

TENNANT V3     TENNANT V6 

 

TENNANT V10     TENNANT V12 

 

TENNANT V14     TENNANT V-BP-7 

 

TENNANT V-SMU-36 



 

Professzionális Tennant porszívók és vízszívók 

• Hosszú élettartamú, könnyűsúlyú ipari porszívók és vízszívók, 6-60 literes 

tartályméretben. 

• Igény szerint háti vagy hengerkefés típusban is rendelhető. 

• Csendesen működtethető, erős szívóhatású és könnyen kezelhető. 

 
 
 
Szőnyegtisztító gépek és kárpittisztítók 
 

 

TENNANT 1210-1215    TENNANT E5 

 

TENNANT R3 READY SPACE 

Szőnyegtisztító gépek és kárpittisztítók 

• Napi és alaptisztításra alkalmas. 

• Kábeles vagy akkumulátoros szőnyegtisztító gépek, akár 20 perces száradási idővel. 

• Elsősorban hotelek, bevásárlóközpontok, iskolák, irodák és repülőterek felületeinek 

tisztítására ajánljuk. Extrakciós vagy hengerkefés technológiákkal rendelkezik. 

• Könnyű kezelhetőség és magas hatékonyság jellemző rá, az egyedülálló műszaki 

megoldásoknak köszönhetően. 

 



Egytárcsás súrolók 

 

 

TENNANT F3      TENNANT F3+ 

 

TENNANT F12 

Egytárcsás súrolók 

• Minden takarítócég alap takarítóeszköze az egytárcsás súroló. 

• Megbízható és könnyen kezelhető ipari gépek különböző méretben és meghajtással, 

mindenféle felületre és igénynek megfelelően. 

Hosszú élettartam mellett rendkívül csendes működésű és könnyen kezelhető gépek.  
 
 
 



Polírozógépek 

 

TENNANT B1 

Polírozógépek 

• 1100—2000 ford./perc tartományban magas minőséget biztosít. 

• Állítható kefenyomással, opcionális szívó és sprayszóró egységgel, illetve a felülthez 

illeszkedő fejjel rendelkezik. 

 


