
Tennant 800
Maşina de măturat de mare putere Tennant 800 este 

proiectată să facă faţă nevoilor de măturare industrială 

foarte dificile  din spaţii închise sau deschise. Cadrul 

solid T-beam împreună cu amortizoarele mari de 

oţel încercuiesc maşina şi o protejează. Suprafaţa 

de spălare de 168cm înseamnă că aceasta poate 

curăţa până la 27.000m² într-o oră. Recipientul mare 

de reziduuri poate aduna până la 910kg. Cei 15cm 

distanţă de la sol îi permite navigarea uşoară pe teren 

accidentat şi denivelat.
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Trăsături Avantaje

• Recipient pentru reziduuri mare

• Sistem de măturare prin acruncare direct

• Golire pe nivele diferite

• Sistem Quad de filtrare a prafului

• Indicator pentru montarea periei

• Viteza dublă de funcţionare

• Filtru Perma

• Acces uşor în zona motorului, filtrelor & a

• Prelungeşte numărul de ore de lucru, mai multă 
productivitate

• Curăţare de o performanţă ridicată

• Pentru aruncarea pe pământ sau în containere

• Control perfect al prafului

• Monitorizarea presiunii mici a periei în caz de încărcare 
prea mare a maşinii

• Personalizare conform nevoilor de curăţare 

• Prelungeşte durata de viaţă a filtrului de praf

• Uşor de întreţinut şi de acordare a suportului tehnic 
bateriei

Utilizare

Spaţii de depozitare şi distribuţie
Spaţii de parcare
Spaţii de fabricaţie şi producţie

•
•
•

Spaţii industriale dificile
Sectoare de transport

•
•

Acces uşor motor Modelul 800 cu cabină Aspirator Maşină în funcţiune
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Creating a cleaner, safer worldTM

Specificaţii tehnice 800

    Diesel

 Dimensiunile maşinii
  Lăţimea de lucru (cu o singură perie laterală) cm 168    
  Lăţimea de lucru (cu perii pe ambele părţi) cm n/a    
  Dimensiuni  (Lxlxî) cm 306x178x188    
  Greutatea maşinii (netă) kg 2955
 Sistem de măturare
  Suprafaţa de acoperire – teoretică (max) m2/h 27,050    
  Suprafaţa de acoperire – practică (max) m2/h 15,300    
  Lungimea periei principale x diametru cm 127 x 41    
  Diametrul periei laterale cm 66    
  Principiul de măturare  aruncre directă
 Sistem de recuperare
  Capacitatea de filtrare a panoului m2 17    
  Aerisire L/s 302    
  Capacitatea recipientului pentru reziduuri, volum L 850    
  Capacitatea recipientului pentru reziduuri, greutate kg 907    
  Înăţlimea recipientului pentru reziduuri cm 183    
 Alimentare
  Sursa dealimentare  12V    
  Consum total current W 47,000    
  Clasă de protecţie I/II/III III    
  Nivelul de zgomot (DIN45635) dB(A) 86
 Forţă de propulsie
  Viteza de transport km/h 16.1    
  Viteza de lucru km/h 10    
  Capacitatea de urcare % 27    
  Diametrul cercului de rotire cm 345

configurare
• 800 cu cabină & aer condiţionat/ presurizare
• 800 cu cabină & sistem de încălzire/presurizare
• 800 cu sistem de protecţie în partea superioară 
 Comfigurarea menţionată mai sus include ca şi dotare standard o perie pentru partea laterală dreapta, comandă direcţie pentru   
 basculare şi servodirecţie şi aruncare pe nivele diferite.

Opţiuni
• Sistem de alarmă de siguranţă • Rezervor pentru combustibil cu filtru, ce poate fi sigilat şi închis • Filtru de praf • Girofar   
• Proiector pentru peria laterală • Lumini frontale & posterioare, pentru frânare & întoarcere • Set de oglinzi (pentru observarea periei laterale) 
• Perie laterală pentru controlul prafului (partea dreaptă) • Anvelope şi roţi nedemontabile pe faţă şi spate • Aspirator

accesorii
• Perii

termeni de garanţie
24 luni (sau maximum 2000 de ore de funcţionare) pentru părţile componente şi 12 luni (sau maximum 1000 de ore de funcţionare) 
pentru interventii, indiferent de cazul care se aplică, cu excepţia părţilor uzate.
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