
Tennant  
Aspiratoare profesionale
Uscat | Umed-Uscat | tip rUcsac

Aspiratoarele Tennant oferă o gamă completă de funcții
și opțiuni pentru a satisface nevoile fiecărui utilizator.

C R E Â N D  O  L U M E  M A I  C U R ATĂ ,  M A I  S I G U R Ă  Ș I  M A I  S Ă N ĂT O A S Ă



DETALII TEHNICE V-CAN-10

debit aer 29 l/s - 104 m³/h

Putere maximă 900 W

Număr motoare 1

Dimensiuni (L x l x Î) 335 x 330 x 330 mm

Diametru 32 mm

Greutate 4,1 kg

Nivel zgomot 68 dBA

Lungime cablu 8 m

Depresiune 1610 mm

Capacitate rezervor 10 l

DETALII TEHNICE V-CAN-12

debit aer 44 l/s - 158 m³/h

Putere maximă 900 W

Număr motoare 1

Dimensiuni (L x l x Î) 385 x 390 x 325 mm

Diametru 32 mm

Greutate 6,1 kg

Nivel zgomot 63 dBA

Lungime cablu 12 m

Depresiune 2260 mm

Capacitate rezervor 12 l

DETALII TEHNICE V-CAN-16

debit aer 51 l/s - 185 m³/h

Putere maximă 870 W

Număr motoare 1

Dimensiuni (L x l x Î) 400 x 420 x 365 mm

Diametru 32 mm

Greutate 6,3 kg

Nivel zgomot 62 dBA

Lungime cablu 12 m

Depresiune 2420 mm

Capacitate rezervor 16 l

V-CAN-10  
Aspirator pentru uz uscat
Compact și ușor de utilizat, o alegere pentru 
utilizarea pe spații mici.

 � Design modern
 � Suport pentru țeavă și cârlig pentru cablu
 � Buton oprire/pornire acţionat cu piciorul
 � Depozitare integrată a accesoriilor
 � Sac HEPA (Opțional)

V-CAN-16  
Aspirator pentru uz uscat
Silenţios și performant, potrivit pentru multe 
aplicații, cu rezervor de mare capacitate.

 � Filtrare standard în 3 etape (dotare standard cu filtru HEPA)
 � Regulator de viteză ce asigură controlul nivelului de zgomot
 � Indicator de sac plin
 � Cablu detașabil
 � Țeavă telescopică
 � Kit de suport pentru accesorii (opțional)

V-CAN-12  
Aspirator pentru uz uscat
Eficient și puternic, o alegere pentru curățare 
frecventă, manevrabil în spații strâmte.

 � Filtrare în 3 etape (opțional, prin filtru HEPA)
 � Retracţie cablu integrată
 � Două poziții de parcare pentru o depozitare și  
utilizare ușoară

 � Cablu detașabil
 � Kit de suport pentru accesorii (opțional)

aspiratoarele 
pentru uz uscat
Gama de aspiratoare pentru uz uscat este destinată specialiștilor ȋn curățenie şi firmelor de 
curățenie. Asigură productivități ridicate și economii de costuri. 

Manevrabile și durabile, aspiratoarele Tennant pentru uz uscat sunt disponibile în trei variante. 
Toate aspiratoarele Tennant pentru uz uscat au:

* numai V-CAN-12 Şi V-CAN-16

Design ergonomic
şi eficient pentru 
a uşura munca 
utilizatorului fără a 
depune efort ȋn plus 

3 etape de filtrare * în 
standard cu scopul 
de a menţine o calitate 
bună a aerului 

Funcţionare 
silențioasă şi de înaltă 
performanţă, proiectate 
astfel încât pardoselile 
pot fi curățate fără a 
deranja activităţile din jur

Până la 55% din 
materialele plastice * 
utilizate in producerea 
lor sunt reciclate ȋn 
vederea promovării 
sustenabilităţii



V-WD-27
Aspirator pentru uz umed/uscat
Versatil, manevrabil și ușor, îndepărtează lichide 
și praf cu un rezervor de 27 litri.

 � Uşor de depozitat
 � Fixare robustă a furtunului flexibil
 � Şasiu portant cu spaţii de depozitare a accesoriilor
 � Cârlig pentru înfăşurarea cablului

V-WD-62  
Aspirator pentru uz umed/uscat
Echipat cu furtun flexibil, acest echipament din 
categoria mediană este manevrabil şi uşor de folosit.

 � 2 motoare acţionate independent, pentru performanţă sporită
 � Furtun de golire a rezervorului uşor de folosit
 � Sistem de prindere a accesoriilor pentru depozitarea în spaţii 

restrânse
 � Şasiu portant cu spaţii de depozitare a accesoriilor
 � Fixare robustă a furtunului flexibil
 � Cârlig pentru înfăşurarea cablului 
 � Sistem opţional de prindere a accesoriilor

V-CAN-72  
Aspirator pentru uz umed/uscat
Aspirator umed/uscat de mare capacitate, cu caracteristici 
inteligente ce îl fac ușor de utilizat.

 � 3 motoare independente.
 � Uşor de depozitat.
 � Fixare robustă a furtunului flexibil.
 � Şasiu portant cu golirea prin basculare a rezervorului şi 
sistem integrat de depozitare a accesoriilor.

 � Cârlig pentru înfăşurarea cablului

aspiratoarele 
umed / uscate
Curăţaţi murdăria și apa cu aspiratoarele Tennant umed/uscate și alegeți nivelul și puterea  
de care aveți nevoie. Toate mașinile sunt echipate cu motoare de mare viteză și oferă:

Design modern, uşoare, 
oferind utilizatorului 
folosirea echipamentului 
fără efort suplimentar
 

Construcție durabilă,
oferind o utilizare 
indelungată şi 
protejarea investiţiei
 

Construcție cu până la
75% plastic reciclat,
ajutând la promovarea 
sustenabilităţii ȋn 
curăţenie

Capacitate mare 
a rezervorului cu 
dispozitiv de evacuare 
sau cărucior de 
basculare
(V-WD-62 şi V-WD-72)

DETALII TEHNICE V-WD-27

debit aer 55,6 l/s - 200 m³/h

Putere maximă 1300 W

Număr motoare 1

Dimensiuni ( Lx l x Î) 392 x 392 x 630 mm

Diametru 36 mm

Greutate 7,8 kg

Nivel zgomot 70 dBA

Lungime cablu 8,5 m

Depresiune 2380 mm

Capacitate rezervor 27 l

DETALII TEHNICE V-WD-62

debit aer 111,1 l/s - 400 m³/h

Putere maximă 2600 W

Nr. motoare 2

Dimensiuni (L x l x Î) 690 x 565 x 920 mm

Diametru 38 mm

Greutate 18,5 kg

Nivel zgomot 74 dBA

Lungime cablu 8,5 m

Depresiune 2380 mm

Capacitate rezervor 62 l

DETALII TEHNICE V-CAN-72

debit aer 166,7 l/s - 600 m³/h

Putere maximă 3600 W

Nr. motoare 3

Dimensiuni (LxlxÎ) 550x600x970 mm

Diametru 38 mm

Greutate 23,4 kg

Nivel zgomot 76 dBA

Lungime cablu 8,5 m

Depresiune 2380 mm

Capacitate rezervor 72 l



Aspirator tip rucsac
Confortabil de purtat și ușor de utilizat, aspiratorul Tennant tip rucsac vă ajută la creșterea 
productivităţii. Vă oferă:

V-BP-7  
Aspirator tip rucsac
Aspirator tip rucsac proiectat ergonomic, uşor, 
ajută operatorii să curețe eficient în diferite medii.

 � Hamul ergonomic distribuie greutatea aspiratorului 
la șoldurile operatorului

 � HEPA: 4 niveluri de filtrare
 � Set standard pentru pardoseli dure și textile
 � Construcție durabilă ce permite utilizarea     
ȋndelungată

Recapitularea specificațiilor tehnice

V-CAN-10 V-CAN-12 V-CAN-16 V-WD-27 V-WD-62 V-WD-72 V-BP-7

MOTOR

debit aer 29 l/s - 104 m³/h 44 l/s - 158 m³/h 51 l/s - 185 m³/h 55,6 l/S - 
200 m³/h

111,1 l/s - 
400 m³/h

166,7 l/s - 
600 m³/h 40 I/s - 144 m³/h

Putere 
maximă 900 W 900 W 870 W 1300 W 2600 W 3600 W 850 W

Număr 
motoare 1 1 1 1 2 3 1

FILTRARE
Sac de hârtie Standard Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Sac 
microfibră − Standard Standard Optional Optional Optional −

Sac HEPA Optional − − − − − −

Prefiltrare − − − Optional Optional Optional −

Sac textil Standard Standard Optional Standard Standard Standard −

Sac textil 2 
straturi − Optional Standard − − − −

Filtru HEPA-
superior − − − Optional Optional Optional −

Filtru burete − Standard Optional − − − −

Filtru HEPA-
inferior − Optional Standard − − − −

DIMENSIUNI/GREUTATE/NIVEL SONOR
Dimensiuni
(LxlxÎ)

335 x 330 x 330 
mm

385 x 390 x 325 
mm

400 x 420 x 365 
mm

392 x 392 x 630 
mm

690 x 565 x 920 
mm

550 x 600 x9 70 
mm

178 x 241 x 533 
mm

Diametru 32 mm 32 mm 32 mm 36 mm 38 mm 38 mm 38 mm

Greutate 4,1 kg 6,1 kg 6,3 kg 7,8 kg 18,5 kg 23,4 kg 5 kg

Nivel sonor 68 dBA 63 dBA 62 dBA 70 dBA 74 dBA 76 dBA 67 dBA

PARTEA ELECTRICĂ
Lungime 
cablu 8 m 12 m 12 m 8,5 m 8,5 m 8,5 m 15 m

PERFORMANŢĂ ŞI CAPACITATE
Depresiune 1610 mm 2260 mm 2420 mm 2380 mm 2380 mm 2380 mm 2600 m

Capacitate 
rezervor 10 l 12 l 16 l 27 l 62 l 72 l 5,7 l

DETALII TEHNICE V-BP-7

debit aer 40 l/s

Putere maximă 850 W

Dimensiuni (L x l x Î) 178 x 241 x 533 mm

Greutate 5 kg

Nivel zgomot 67 dBA

Lungime cablu 15 m

Depresiune 2600 mm

Capacitate rezervor 5,7 l

*ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii aspiratoarelor

O structură rezistentă 
şi uşoară, ajutând 
operatorii să 
îndeplinească sarcini 
fără efort suplimentar

HEPA: 4 nivele de 
filtrare, menţine 
calitatea aerului în 
timpul curățării

Gama completă de 
accesorii pentru 
diferitele tipuri de 
suprafeţe face acest 
echipament foarte 
versatil

Nivelul de zgomot este 
mai mic de 70 dBA, 
asigurând o utilizare 
optimă fără a deranja 
activităţile din jur



VĂZÂND VEŢI CREDE
Pentru demonstraţii sau informaţii 
suplimentare contactaţi-ne la:

©2019 Logo-ul companiei Tennant și celelalte mărci înregistrate desemnate cu simbolul “®” sunt mărcile companiei Tennant înregistrate în Statele Unite și/sau alte țări. 
Produsele companiei Tennant sunt vândute și servisate prin filialele companiei Tennant precum și de către distribuitori. Toate drepturile sunt rezervate.

TENROM CLEANING SOLUTIONS SRL

+40-729-995.999

office@tenrom.com

Piese, consumabile și service originale Tennant
Asigurați-vă funcționarea optimă şi ȋndelungată a echipamentelor Dvs. 
Tennant prin a comanda piese, consumabile și accesorii originale Tennant.

Oferta de service Tennant
 � Maximizaţi siguranţa, productivitatea și durata de funcționare
 � Verificați și protejați investiția, reduceți costul total de ȋntreţinere
 � Beneficiaţi de experienţa a peste 200 de tehnicieni de service calificaţi, din întreaga Europă

Piese și consumabile Tennant
 � Folosiţi echipamentul cu încredere
 � Profitați de ani de funcționare fără griji

Soluții de curățare Tennant
 � Promovează obiectivele de curățare sustenabile.
 � Alegeţi beneficiile pe care compania Dvs. le dorește

Vacuum Family Brochure - RO 10/2019

tennant.eu

TENNANT EUROPE NV

+32 3 217 94 11 

europe@tennantco.com

TCS EMEA GmbH

+43 (0)6216 4524 & 4525

office@tennant-cee.com


