
Tennant 800
Sopmaskinen Tennant 800 är byggd för att klara

av mycket tuff industriell sopning både inom-

och utomhus. Stabil T-stagsram och kraftig

stålskyddsram ger maskinen skydd mot tuffa

miljöer. Maskinens 168 cm breda sopbredd

innebär att den kan rengöra upp till 27 000 m2

på en timme. Den stora sopbehållaren rymmer

upp till 910 kg. 15 cm höjd över marken gör att

maskinen enkelt tar sig över farthinder och svår

terräng. 

• Stor sopbehållare

• Sopsystem med direktsopning

• Tömning på flera nivåer

• Fyrdubbelt dammfiltersystem

• Indikator för borstbelastning

• Två motorvarv

• Permafilter

• Enkel åtkomst till motorutrymme, filter och batteri

• Förlänger arbetstiden, ger högre produktivitet

• Högpresterande sopning

• För tömning på marken eller i avfallscontainrar

• Överlägsen dammkontroll

• Övervakar borstens tryck för överbelastning

• Anpassas efter rengöringsbehoven

• Förlänger dammfiltrets livslängd och effekt

• Lätt att underhålla och serva

• Lager- & distributionslokaler

• Parkeringar

• Tillverknings- & produktionsanläggningar

• Tunga industrianläggningar

• Transportsektorn

Funktioner Fördelar

Användningsområden

Enkel åtkomst till motorn 800-modell med hytt Handsug Maskinen i drift
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Creat ing a cleaner, safer worldTM

Konfiguration

• 800 med hytt & luftkonditionering/trycksättning

• 800 med hytt & värmare/trycksättning

• 800 med skyddstak

Konfigurationen ovan inkluderar som standard höger sidoborste, servostyrning samt tömning på flera nivåer.

Tillbehör

• Borstar

Tillval

• Backalarm • Tätat bränslelock med filter som kan låsas • Dammfilter (finfiltrering) • Roterande varningslampa 
• Strålkastare för sidoborste • Fram-, bak- och bromsljus samt blinkers • Spegelsats (för observation av sidoborsten) 
• Dammreglage för sidoborste (höger) • Solida däck och hjul både fram och bak • Handsug

Garantivillkor

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbetskostnader,
beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitbara delar

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 800

Diesel

Maskinens mått

Arbetsbredd (en sidoborste) cm 168
Arbetsbredd (dubbla sidoborstar) cm ej tillämpligt
Mått (l x b x h) cm 306 x 178 x 188
Maskinens vikt (netto) kg 2955

Sopsystem

Avverkningsgrad – teoretisk (max) m2/tim 27,050
Avverkningsgrad – praktisk (max) m2/tim 15,300
Huvudborstens längd x dia cm 127 x 41
Sidoborstens diameter cm 66
Sopningsmetod direkt
Transaxeldrivning ja/nej ja

Retursystem

Panelfiltrets kapacitet m2 17
Luftflöde L/s 302
Sopbehållarens kapacitet, volym L 850
Sopbehållarens kapacitet, vikt kg 907
Sopbehållarens tömningshöjd cm Variabel upp till 183

Ström

Strömförsörjning 12V
Total strömförbrukning W 47,000
Skyddsklass I/II/III III
Ljudnivå (DIN45635) dB(A) 86

Framdrivning

Hastighet km/tim 16.1
Arbetshastighet km/tim 10
Stigningskapacitet % 27
Vändradie cm 345
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