
Tennant 6200
Combinaţia perfectă de eficienţă ridicată cu 

mărimea compactă. Este o maşină de măturat mică, 

manevrabilă, cu o suprafaţă de curăţare de 107cm 

până la 140cm se poate compara cu productivitatea 

şi performanţa maşinilor mai mari. Maşina de măturat 

electrică Tennant 6200 este ideală pentru clădirile mari 

aglomerate precum şi în utilizarea în spaţii în aer liber. 

Dimensiunile compacte ale maşinii şi manevrabilitatea 

cu acurateţe permite curăţarea culoarelor înguste 

precum şi întoarcerea în spaţii foare strânse.
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Trăsături Avantaje

• Filtru VCS™ de curăţare prin scuturare

• Recipient pentru reziduri cu ridicare înaltă

• Tehnologie de măturare prin aruncare

• Aspirator

• Filtru Perma

• Sistem de culisare pentru colţuri

• Schimbare a periei sau a filtrului fără nevoia de 
dispozitive adiţionale

• Control perfect al prafului

• Pentru golire automată a containerului de până la 135cm

• Asigură o bună performanţă chiar şi cu perii uzate

• Sporeşte eficienţa curăţării & productivitatea

• Prelungeşte durata de viaţă a filtrului de praf

• Ajută la protejarea proprietăţii şi depozitarea în locuri strâmte

• Întreţinere rapidă şi uşoară

Utilizare

Spaţii de depozitare şi distribuţie
Spaţii de fabricaţie şi producţie
Centre comerciale

•
•
•

Curăţenie profesională
Sectoare de transport şi logistică

•
•

Recipient cu aruncare de
 la înălţime

Schimbare a filtrului fără 
dispozitive adiţionale

 Protecţie în partea 
superioară & aspirator

Maşină în funcţiune
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Creating a cleaner, safer worldTM

Specificaţii tehnice 6200

     E LPG Diesel

 Dimensiunile maşinii
  Lăţimea de lucru (cu o singură perie laterală) cm 107 107 107  
  Lăţimea de lucru (cu perii pe ambele părţi) cm 140 140 140  
  Dimensiuni (LxlxÎ) cm 196x112x144 196x112x144 196x112x144 
  Greutatea maşinii (netă) kg 565 620 630
 Sistem de măturare
  Suprafaţa de acoperire – teoretică (max) m2/h 13,580 11,200 11,200  
  Suprafaţa de acoperire – practică (max) m2/h 8125 8125 8125  
  Lungimea periei principale x diametru cm 71 x 28 71 x 28 71 x 28  
  Diametrul periei laterale cm 52 52 52   
  Principiul de măturare  aruncare aruncare aruncare  
  Arbore conductor da/nu da da da
 Sistem de recuperare
  Capacitatea de filtrare a panoului m2 4.6 4.6 4.6  
  Aerisire L/s 118 118 118  
  Capacitatea recipientului pentru reziduuri, volum L 125 125 125  
  Capacitatea recipientului pentru reziduuri, greutate kg 135 135 135  
  Înăţlimea recipientului pentru reziduuri cm 135 135 135
 Alimentare
  Sursa dealimentare  36V 12V 12V  
  Consum total current W 2910 8200 10,400  
  Clasă de protecţie I/II/III III III III   
  Nivelul de zgomot (DIN45635) dB(A) 68 81 83
 Forţă de propulsie
  Viteza de transport km/h 9.7 8 8   
  Viteza de lucru km/h 6.5 6.5 6.5  
  Capacitatea de urcare % 18 18 18   
  Aria de intoarcere cm 210 210 210

configurare
• Baterie
• Diesel
• LPG
 Configurarea menţionată mai sus include ca şi dotare standard o perie pentru partea laterală dreapta, container cu ridicare la 135cm,  
 faruri şi alarmă pentru siguranţă. 

accesorii
• Perii • Baterii • Încărcători 

Opţiuni
• Faruri faţă & spate • Perie laterală stânga • Aspirator (E) • Protecţie în partea superioară

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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