
S20

• Kompakt méret, nagy teljesítmény és
tartósság   

• Átlátható kezelőegységek és könnyű
működtetés

• Egyedülálló teljesítmény a szabadal-
maztatott SweepMax™ rendszerrel és
ShakeMax™ 360 technológiával

Kompakt közepes méretű Ráülős
Seprőgép



Jobb levegőminőség és optimális tisztítás
Az S20 SweepMax™ rendszer eltávolítja a por és nedvesség nagy részét a
kiváló por-kontrollal, hosszabb filter élettartamot és seprési időtartamot
biztosít.

Hangsúly a biztonságra
A Tennant S20 gépet a kezelő, a környezet és a dolgozók biztonságára
fókuszálva tervezték. Fontos biztonsági funkciók közé tartozik a kezelő
kitűnő rálátási lehetősége, kormánykerékre szerelt kürt, standard fényszórók
és hátsó lámpa, kibillenthető tartály és a Thermo-Sentry™ tűzvédelmi
rendszer.

Bizonyított Tennant minőség, kedvező beruházási megtérülés 
A minőséghez egyszerű karbantartási tulajdonságok párosulnak, annak
érdekében, hogy az S20 egy rendkívül költséghatékony seprőgép
lehessen, mely évekig megbízható üzemeltetést garantál.

Legyen igényes a teljesítményben, biztonságban és minőségben a Tennant
S20 seprőgéppel. A közepes méretű, fordulékony, kompakt S20 seprőgépet ott
használhatjuk, ahol csak szükség van rá, elvégzi a piszkos munkát.

Maximális seprési teljesítmény amikor 
és ahol szükség van rá

Javul a légáram szűrése és a por-kontroll a
sepréshez, a szabadalmaztatott S20 SweepMax™
rendszer 3 lépcsős szűrőrendszerrel:

ELSŐ LÉPCSŐ
Tartsa a nagyobb törmelékeket, vizet és
nehezebb pormennyiséget a tartályban
Perma-Szűrővel™.

MÁSODIK LÉPCSŐ
Távolítsa el a finom port és nedvességet,
átirányítva ezeket a tartályba labirintus
előszűrővel.

HARMADIK LÉPCSŐ
Szűrje az apró szemcséjű port 0,5 micronig
99%-os hatékonysággal tűzálló, szintetikus
finomporszűrő segítségével.

Ez a 3 fokozatú rendszer megszűri a micro
porszemeket, ami az ASHRAE skálán a MERV
13-as értéket biztosítja.

A SweepMax™ por-kontroll
rendszer lehetővé teszi, hogy
optimális teljesítménnyel tovább
használhatja a gépét.

Legyen igényes a teljesítményben,
biztonságban és minőségben a
kompakt seprőgéppel  
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Csökkentse az
állásidőt, a
szervizelési időt és
a karbantartási
költségeket.
Gyorsan

hozzáférhető
egységek, szerszám
nélkül, egyszerűen
nyitható burkolatok.

Fokozza a seprési teljesítményt és növelje a

szűrő élettartamát az erős légszűrésen és
a por-kontroll technológián keresztül a

szabadalmaztatott SweepMax™
3 lépcsős por-kontroll rendszerrel.

AZ S20 BELÜLRŐLBiztonság, kényelem és teljesítmény minden
alkalommal, amikor elfordítja a kulcsot
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Kezelő

biztonságának
biztosítása,
riasztás és a

légáram
leállásával, ha

tartályban
túlmelegedést

érzékel a Thermo-
Sentry™ rendszer.

B
Kiváló levegő-

szűrést biztosít és
hosszabb, jobb

száraz por-kontroll
a SweepMax™

rendszerrel. 

Tágas üzemeltető fülke tartalmazza
az állítható ülést, pedált, géptestre
illeszkedő kormányosz-lopot. Fontos
tervezési biztonsági funkciók közé
tartozik a kezelő rálátási lehetősége,
látható oldalkefe, könnyen állítható
kezelőegységek, rögzítőfék, 
villogó és még sok más.

Zöldebb alternatíva. Nagy területek magas
tisztítási teljesítménye, csendes,
füstmentes akkumulátoros változattal,
kiküszöbölve a motor által kibocsátott
kipufogógázt.



Növelje a biztonságot és a
hatékony működést a
legszi-gorúbb
előírásoknak megfelelő
környezetben az
opcionális bukócsővel
vagy a műanyag 
fülkével, melyet 
könnyedén felszerelhet
vagy levehet pár perc
alatt, hogy az időjárási
körülményekhez 
igazodhasson.
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C
Az ékszíjjal
meghajtott

szívómotor és a
beépített

hangszigetelés
kiváló 

porkontrollt,
alacsonyabb
zajszintet és

kevesebb 
karbantartást

biztosít.

D
Növekvő

hatékonyság a
szabadalmaztat
ott ShakeMax™

360 szűrő
tisztító

mechanizmussal
, eltávolítva a 

lerakódott
porrészecskéket.

E
A nanofilter
szűrő kitűnő

pormentessége
t biztosít és

élettartama kb. 
3-5x olyan

hosszabb, mint
a papír, cellulóz

vagy a
szintetikus 
keverékek.

F
Hosszú

élettartam és
megbízhatóság a 

teljes
acélburkolatú
lökhárító, és az

erősebb,
merevebb,
nagyobb 

igénybevételre 
tervezett acélváz
felépítmény által.

C

Rugalmasság és hatékonyság rengeteg
opcionális kiegészítővel

Növelje a hatékonysá-
got 157 cm
munkaszélességgel,
csökkentve a takarítási
időt, kettős
oldalkefével és nagy
kapacitású piszkos
tartállyal. Sarkokat és nehezen
elérhető helyeket seperjen az oldalseprő kefékkel,
melyek a kereten 18 cm-rel túlnyúlva megnövelik a
munkaszélességet, hogy kiemelkedő eredményeket
érhessen el minden környezetben.

Csökkentse a károk koc-
kázatát és a gép javítási
költségeit durvább
környezetben is az
opcionális
ütközésvédő kerettel,
mely a keményebb
tárgyakkal való
véletlenszerű ütközésektől véd meg.

Folyosón és szűk
helyeken használja az
erre megfelelő
opcionális felszívó-
csövet, ami
biztonságosan tárolható
a gépen, így bármikor
kéznél van, amikor
szükség van rá.



S20 SEPRŐGÉP
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Maximalizálja a por-kontrollt seprés közben

Hosszabb, hatékonyabb légszűrést biztosít a
SweepMax™ Rendszer által

Növeli a gép hatékonyságát az egyedi
technológiák által

Csökkenti a kezelő oktatási idejét és 
egyszerűsíti a gépkezelést

Javítja a láthatóságot, a reakcióidőt és a kezelői
tudatosságot

Csökkenti a véletlenszerű tartálytűz 
kockázatát

Csökkenti a véletlenszerű személyi sérülés és
anyagi kár kockázatát 

Biztonságos és hatékony működésre képes a
legszennyezettebb környezeteken is.

Maximalizálja a rendelkezésre álló időt

Csökkenti az üzemeltetési költségeket

Csökkenti az állásidőt és biztosítja, hogy 
maximális hatékonysággal működödjön a gép

Ellenáll a legigényesebb környezetben is,
hosszútávú élettartammal.

A SweepMax™ 3 fokozatú por-kontroll rendszer kifejlesztett légáram szűrést
és porkontrollt biztosít

A szabadalmaztatott ShakeMax™ 360 szűrőrázó belülről kifelé tisztít,
eltávolítva a lerakódott mélyen ülő porrészecskéket.

A kompakt méret és a bel és kültéri rugalmasság miatt egyszerűen felszedi
a hulladékot, finomszemcséjű homoktól kezdve a könnyebb törmelékig
nyitott vagy zsúfolt területeken is

Átlátható kezelőegységek és könnyű működtetés 

Kiváló kezelői rálátás, standard első és hátsólámpa, 18 cm oldalkefe, és kürt
a kormánykerék közepén

Thermo-Sentry™ tartály hőérzékelője figyelmezteti a kezelőt túlmelegedés
esetén és leállítja a légáramot a tartályban.

Ülésbiztonsági kapcsoló másodperceken belül leállítja a motort, ha a kezelő
kiszáll a gép üléséből

Opcionális bukócső standard visszapillantó tükörrel és a lökhárítók védik a
kezelőt és a gépet.

A könnyen, szerszám nélkül nyitható fedél lehetővé teszi a gyors
karbantartást
A SweepMax™ második fokozatban a labirintus előszűrő eltűnteti a por és
nedvesség nagy részét, mielőtt elérné a harmadik fokozatban a
tartályszűrőt.

A szerszám nélküli hozzáférés a szűrőhöz és tartályhoz, illetve a szerszám
nélkül cserélhető kefék megkönnyítik a karbantartást

Acélrúd felépítmény, korrózióálló nagy teljesítményű Duramer™ 
tartály és burkolat

EREDMÉNY JELLEMZŐK



EREDETI TENNANT ALKATRÉSZEK,
TARTOZÉKOK & SZERVIZ

Eredeti Tennant alkatrészek és tartozékok
előnye. Működtesse gépét megbízhatóan -
válasszon hozzá eredeti Tennant
alkatrészeket. Kizárólag a gyári Tennant
alkatrészeket tervezték a gépekkel
összhangban. A sok évig tartó,
problémamentes üzemelés érdekében csak
eredeti alkatrészeket és tartozékokat
fogadjon el. Közvetlen szervizhálózat
Európában, A Tennant Európában egy, a
gyár által kiképzett, helyi központú
szervizhálózatot tart fenn, több mint 220
elkötelezett szerviztechnikussal - így járul
hozzá takarítási programjának megfelelő
működéséhez. Védje befektetését Tennant
Szerviz Szerződéssel.

Válasszon a Tennant pénzügyi megoldásaiból
gyors és egyszerű finanszírozási 
formát.

A témával kacsolatos bővebb információért
forduljon bizalommal Tennant
értékesítőjéhez.

TAPASZTALJA MEG
SZEMÉLYESEN!
Próbálja ki az S20 seprő teljesítményét
és manőverezhetőségét. Díjmentes
gépbemutatót és további információt
az info@tenrom.hu
e-mail címen kérhet.

SPECIFIKÁCIÓ Dízel/Benzines/LPG/ Akkumulátor
Seprési rendszer
Munkaszélesség

Egy oldalkefe 127 cm 127 cm
Kettős oldal kefe 157 cm 157 cm

Főkefe
Főkefe hosszúság (cső) 91 cm 91 cm
Főkefe emelés Mechanikus Mechanikus
Főkefe meghajtó Hidraulikus Szíj

Oldal seprű
Oldal seprű átmérő 58 cm 58 cm

Szemetestartály
Űrtartalom (polietilén) 310 L 310 L
Űrtartalom  (acél) 319 L —
Kapacitás (polietilén) 340 kg 295 kg
Kapacitás (acél) 318 kg –
Szemetestartály emelési magassága (változtatható) 152 cm 152 cm
Szemetestartály nyílás 35 cm 35 cm

Por Ellenőrző Rendszer
Szűrőrendszer (3 lépcsős)

Első lépcső Perma-Filter™ Perma-Filter™
Második lépcső Labirintus előszűrő Labirintus előszűrő
Harmadik lépcső (filter felület) 7.4 m2 7.4 m2

Porszívás 0,5 micron 99%-os hatékonyság
Szívómotor 1.1 kW 0.75 kW

Sebesség 6480 ford/perc 6100 ford/perc
Vákuum motor 23 cm 23 cm

Meghajtó Rendszer
Sebeség előre (változtatható) 10 km/h 8 km/h
Sebesség hátra (változtatható) 5 km/h 5 km/h
Motor - benzines/LPG Kubota (max) 24 kW _
Motor - dízel Kubota (max) 19 kW –
Akkumulátor opció

Standard kapacitás _ (36V) 425 Ah/C5

Emelkedési képesség
Teli tartállyal 10°/17% 8.0°/14%
Üres tartállyal 14°/25% 10°/17%

Gép méretek
Hosszúság 209 cm 209 cm
Szélesség 123 cm 123 cm
Magasság

Bukócsővel 209 cm 209 cm
Bukócső nélkül 126 cm 126 cm

Súly (nettó) akkumulátor nélkül – 1045 kg
Súly (nettó) akkumulátorral 1110 kg 1500 kg
Fordulókör nagysága minimum 242 cm 242 cm

Garancia
24 hónap (vagy legfeljebb 2000 üzemóra) az alkatrészekre és 12 hónap (vagy legfeljebb 1000
üzemóra) a munkadíjra, amelyik előbb bekövetkezik. A garancia nem vonatkozik a
kopóalkatrészekre.

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

S20 KOMPAKT KÖZEPES MÉRETŰ RÁÜLŐS SEPRŐGÉP

T e n r o m  M a g y a r o r s z á g  K f t .
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Magyarország
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