
Tennant V10-V12-V14
Linia de produse Tennant de aspiratoare umed+uscate 
furnizează o gamă completă, cu diferite capacităţi 
a rezervorului în funcţie de diferite utilizări. Tennant 
V10 (16L capacitate pentru ud) şi V12 (25L capacitate 
pentru uscat) sunt maşini de aspirat robuste, de 
performanţă în curăţenia industrială care înlătură 
apa în mod eficient de pe toate tipurile de suprafeţe 
decorative sau podele dificile. V14, cu capacitate de 
48L pentru umed, este o maşina de aspirat, ce serveşte 
mai multor utilizări,  montată pe cărucior, proiectată 
pentru curăţarea eficientă a suprafeţelor mari. Toate 
modelele sunt disponibile cu accesorii care asigură 
flexibilitate pentru performanţă optimă de curăţare.
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Trăsături Avantaje

• Motor cu transmisie în 2 paşi foarte performant

• Capacităţi diferite ale rezervorului

• Cap detaşabil

• Material rezistent

• Accesorii în dotarea standard

• Cărucior basculant (V14)

• Roţi mari de transport (V14)

• Performanţă superioară de aspirare, sporeşte 
 productivitatea şi reduce costurile legate de ciclul de viaţă

• Pliate pe nevoile d-voastră

• Uşor de utilizat şi de întreţinut

• Durabilă, asigură costuri reduse

• Versatilă şi uşor de utilizat

• Eliminarea apei fără efort, sporeşte productivitatea

• Stabil şi sigur, uşor de transportat

Utilizare

Sănătate
Depozite
Spaţii educaţionale
Ateliere

•
•
•
•

Centre comerciale
Sectoare medicale
Clădiri de birouri

•
•
•

V14 capacitate mare 
datorită căruciorului

Cărucior basculant 
uşor de utilizat

Maşină în funcţiune Maşină în funcţiune
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Creating a cleaner, safer worldTM

Specificaţii tehnice V10-V12-V14

    V10 V12 V14

 

 Consumul de curent (max) W 1200 1200 2400
 Aerisire l/s 47 47 94        
 Ridicarea apei kPa 22 22 24
 Capacitatea practică a rezervorului pentru ud L 16 25 48
 Furtunul de aspirare, diametru mm 32 32 38
 Nivelul de zgomot dB(A) 70 70 75        
 Clasă de protecţie I/II/III II II II
 Dimensiuni cm 35X34X57 35X34X67 60X55x97
 Lungimea cablului m 12 12 12

configurare
 V10-V12-V14 include în varianta standard furtunul de aspirare, ţevi subţiri, set accesorii, cap pentru curăţarea podelei ud sau uscat,  
 sac de filtru din poliester.

Opţiuni
 Piesă fixă de curăţat podeau  (V14)

termeni de garanţie
12 luni pentru componente şi 12 luni de funcţionare, excluse piesele consumabile.
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