
Tennant M20
En helt ny rengöringsmetod med Tennant M20 tack

vare FloorSmart™-systemet, en integrerad lösning

där skurning och sopning kan ske i ett och samma

moment. En kraftigt polypropylenborste med 30 cm

diameter och förbättrat borstmönster har framtagits

för optimal prestanda vid både skurning och

sopning. M20 ger maximal produktivitet tack vare

den stora sopbehållaren med högtömning och det

variabla borsttrycket.

• Högt varvtal hos borstarna, borsttryck och vakuum 

• FaST (skurteknik med våtskum)

• ES (vattenåtervinning)

• Minnesförsedd, ergonomisk drift med ett knapptryck,
framhjulsstyrning och servostyrning

• Skurhuvudets och sopborstens position kan ställas in

• Dubbla, motsatt roterande borstar

• Stor behållarkapacitet

• Utsvängbara luckor och självdiagnostik

• Sidoborste för skurning och sopning

• Hög rengöringsnivå

• Upp till 30% högre produktivitet, upp till 30%
kostnadsbesparing och 95% besparing på vatten och
rengöringsmedel.

• Förlänger driftstiden och ökar produktiviteten

• För enkel, bekväm användning och utmärkt
manövreringsförmåga

• Större rengörings räckvidd

• Rengöring i endast ett pass

• Högre produktivitet

• Förenklar underhåll och skötsel

• Maximal produktivitet

• Transport- och logistiksektorn

• Lager- och distributionslokaler

• Tillverknings- och produktionslokaler

• Flygfält

• Parkeringsplatser

• Kontraktsrengöring

Egenskaper Fördelar

Användningsområden

Manöverpanel Variabel hög tömning Integrerat 4L FaST-PAK Maskinen i drift
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Creat ing a cleaner, safer worldTM

Konfiguration
• Diesel FaST • LPG FaST
• Diesel ES • LPG ES

Ovan nämnda konfiguration omfattar som standard varningsljus, backningslarm, servostyrning, fram- och bakljus och 
vid FaST-modellen en förpackning FaST-PAK (4L).

Tillbehör

• Borstar (sidoborste eller cylindrisk huvudborste) • Rengöringsmedel

Tillval

• Skyddstak • Skrapskydd • Handskursutrustning • Sprutslang • Fram- och bakljus • Broms- och blinkers 

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 slitage delar

TEKNISKA SPECIFIKATIONER M20

M20

Maskinens mått

Rengöringsbredd cm 102
- med sidoskurborste cm 137
- med sidosopborste cm 142
Skrapbredd cm 130
Längd cm 241
Bredd
- Ram cm 127
- Bakre skrapa cm 130
- Med sidoborste cm 147
Höjd cm 147
- med skyddstak cm 212
Maskinens vikt (netto) kg 1497

Skursystem

Kapacitet yta – teoretisk (max) m2/tim 13.158
Kapacitet yta – praktisk (max) m2/tim 5980
Cylindriska huvudborstar
- Varvtal borstar rpm 480
- Huvudborstens nedtryck kg 177
- Borstens längd x diameter cm 102x30
Sidoborste
- Varvtal borstar rpm 150
- Diameter skurborste cm 41
- Diameter sopborste cm 53
Praktisk kapacitet renvattentank L 212
Praktisk kapacitet smutsvattentank L 276
Praktisk kapacitet återvinningstank L 341
ES ja/nej ja
FaST ja/nej ja
Sopningsmetod övre matning
Sopbehållarens kapacitet, volym L 110
Sopbehållarens kapacitet, vikt kg 177
Sopbehållarens tömningshöjd cm 152

Ström

Strömkälla Diesel eller LPG
Total strömförbrukning W 28.000 eller 41.000
Skyddsklass I/II/III III
Bullernivå (DIN45635) dB(A) 82

Framdrivning

Transporthastighet km/tim 13
Arbetshastighet km/tim 6,5
Stigningsförmåga % 14
Vändradie cm 279
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