
Tennant 6100
De Tennant 6100 batterij-aangedreven

veegmachine met een veegbreedte van 76cm

zonder en 97cm met zijborstel is speciaal

ontworpen om snel stof en vuil op te vegen op

plaatsen die te groot zijn voor handmatig vegen.

Deze veegmachine is eenvoudig en gemakkelijk

in gebruik en daarom zeer geschikt om

verschillende veegklussen te klaren. De Tennant

6100 heeft een kleine draaicirkel en kan door

een deuropening. Door toevoeging van een

tweede zijborstel wordt het veegpad verbreed,

waardoor het vegen in hoeken vanaf beide

zijden van de machine mogelijk wordt. 

• Dubbele afdichting en gepatenteerd VCS™ filter 
schud-mechanisme

• Over-de-kop veegsysteem

• 36-Volt batterijpakket

• Uitneembare vuilvergaarbak met grote transportwielen

• Perma-filter

• Hoekrollers

• Filter en borstels zonder gereedschap te vervangen

• Optimale stofbeheersing

• Uitstekende veegprestaties, zelfs met versleten borstels 

• Langere looptijd en verhoogde productiviteit

• Vereenvoudigt het transport van het afval

• Verlengt de levensduur van het filter

• Beschermt de machine en omgeving 

• Snel en eenvoudig onderhoud

• Magazijnen en distributiefaciliteiten

• Transport en logistiek

• Fabrikage- en productiefaciliteiten

• Schoonmaakbedrijven

• Parkeerfaciliteiten

Kenmerken Voordelen

Toepassingen

Filter wisselen zonder
gereedschap

Vuilvergaarbak
eenvoudig uitneembaar 

Zuigslang Machine in actie 
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Creat ing a cleaner, safer worldTM

Uitvoering

• Batterij-aangedreven

De bovengenoemde configuratie is inclusief waarschuwingslamp en achteruitrij-alarm

Toebehoren

• Borstels (voor harde vloeroppervlakken of tapijt) • Batterijen • Lader

Opties

• Koplampen • Linker zijborstel • Zuigslang 

Garantievoorwaarden

24 maanden op onderdelen en 12 maanden op arbeid.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 6100

76cm

Machine Afmetingen 

Veegbreedte (enkele zijborstel) cm 76
Veegbreedte (dubbele zijborstels) cm 97
Afmetingen (lxbxh) cm 152x81x118
Machinegewicht (netto) kg 280

Reinigingssysteem

Capaciteit - theoretisch (max) m2/u 7760
Capaciteit - praktisch (max) m2/u 5330
Lengte hoofdborstel x dia cm 56 x 28
Diameter zijborstel cm 42
Veegsysteem over-de-kop
Wielaangedreven ja/nee ja

Opnamesysteem

Capaciteit paneelfilter m2 3,1
Luchtverplaatsing L/s 118
Volume vuilvergaarbak L 85
Capaciteit vuilvergaarbak kg 91
Storthoogte vuilvergaarbak cm n.v.t.

Aandrijfsysteem

Energiebron Batterij (36V)
Opgenomen vermogen W 1680
Beschermingsklasse I/II/III III
Geluidsniveau (DIN45635) dB(A) 71

Aandrijving

Transportsnelheid km/u 8
Werksnelheid km/u 6,5
Hellingshoek % 18
Draaicirkel cm 182
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