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PRZEGLĄD  
PRODUKTÓW  
EUROPEJSKICH
R O Z W I Ą Z A N I A  C Z Y S Z C Z E N I A  

Ś R O D O W I S K A  D L A  T W O J E G O  

S U K C E S U

  Maksymalna produktywność z  

zaawansowanymi technologiami

  Polegaj na wyjątkowej  

wydajności czyszczenia  

produktami TENNANT

T W O R Z Y M Y  C Z Y S T S Z Y,  
B E Z P I E C Z N I E J S Z Y,  
Z D R O W S Z Y  Ś W I A T .

ORYGINALNE CZĘŚCI TENNANT, DOSTAWCY 
I SERWIS

Serwis TENNANT oferuje
 Maksymalne bezpieczeństwo, wydajność i czas pracy
 Kontrolę i ochronę Twoich inwestycji
  Korzyść z ponad 200 przeszkolonych w fabryce  
techników serwisowych w całej Europie
  Wykonawców usług dostosowanych do Twoich potrzeb 

Części i akcesoria TENNANT
 Użytkuj maszynę z zaufaniem
 Korzystaj z lat bezproblemowego działania

Tennant Cleaning Solutions - oryginalna wersja
  Ułatwiaj zdobywanie Twoich zrównoważonych celów
  Wybierz zrównoważone korzyści których Twoja firma  
szuka i potrzebuje

ZOBACZYĆ TO UWIERZYĆ
W celu demonstracji produktów lub dodatkowych 

informacji prosimy o kontakt:

tennant.eu
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Dane techniczne mogą ulec zmianie.

SPRZĄTANIE MIASTA

Green Machines 414/424 (Diesel)
Przeznaczony do czyszczenia nawet w najbardziej 
wymagającym środowisku miejskim
  Wyjątkowa zwrotność, produktywność i elastyczność
 Szerokość zamiatania: 117 cm
 Pojemność zbiornika: 248 L

Green Machines 500ze (Bateryjna)
Czyść centrum miasta w nocy lub w dzień bez niepoko-
jenia obywateli miasta
  8 godzin pełnego funkcjonowania
  Szerokość robocza: 120-190 cm
  Pojemność zbiornika/wysokość zrzutu:  
0.75 m³/140 cm
  Cloudmaker® technologia kontroli kurzu 

Green Machines 636 (Diesel)
Niezrównana wydajność zamiatania i komfort  
pracy operatora
  Szerokość zamiatania: 130-205 cm
  Pojemność zbiornika/wysokość zrzutu:  
1 m³/140 cm
  Proste uruchomienie jednym przyciskiem
  Cloudmaker® technologia kontroli kurzu 

ATLV (Diesel)
Popraw wizerunek i czystość obszarów  komunika-
cyjnych i parkingowych
  Imponujący przedni zbieracz śmieci i  
wszechstronny długi na wysięgniku system ssący
 Szerokość czyszczenia: 122 cm
 Pojemność zbiornika: 415 L

PIELĘGNACJA WYKŁADZIN 
DYWANOWYCH

R3
Kompaktowy, kablowy, szybki do czyszczenia i  
suszenia dywanów
  Działający do przodu i tyłu, nisko wilgotne działanie 
czyszczące
  Łatwe do napełnienia, opróżnienia i czyszczenia 
zbiorniki w formie kubełków z rączkami
  Szerokość czyszczenia/zbiornik roztworu:  
38 cm/19 L

1210/1215
Ekstraktor kablowy z wyjmowanym zbiornikiem
 Specjalna mocna dysza do podłóg
 Opcjonalna dysza do tapicerki
  Szerokość czyszczenia 1210/1215 – zbiornik  
roztworu: 27 cm/30 cm – 15 L/30 L

E5
Potężne głębokie czyszczenie, kompaktowy kablowy 
ekstraktor
  Łatwe do napełnienia, opróżnienia i czyszczenia 
zbiorniki w formie kubełków z rączkami
  Opcjonalna dysza do podłóg i mała ręczna
  Szerokość czyszczenia/zbiornik roztworu:  
38 cm/19 L

1610
Podwójna technologia nisko wilgotna, bateryjne  
czyszczenie dywanów
  ReadySpace™ technologia do działań konserwacyjno-
czyszczących
  Technologia głębokiej ekstrakcji do działań 
regenerująco-czyszczących
  Szerokość czyszczenia/zbiornik roztworu:  
56 cm/80 L

250
Dmuchawa podłogowa redukująca czas schnięcia 
podłogi lub wykładziny nawet do 50%
 3 prędkości przepływu powietrza
 Średnica koła wentylatora: 24 cm

MASZYNY JEDNOTARCZOWE

Wyjątkowo ciche, wielofunkcyjne maszyny do 
profesjonalnego czyszczenia na sucho i mokro

F3/F8/F12
  Szerokość czyszczenia: 43 cm
  Prędkość szczotki/padu: 165/400/190 lub 380 rpm
  Poziom hałasu: 56/59/65 dBa

F3+
  Z naciskiem padu 42,6 kg jest idealna do ciężkich 
zastosowań 

POLERKI

Wysokoobrotowe polerki do profesjonalnego 
polerowania i utwardzania powłok na posadzce

B1
 Szerokość robocza: 51 cm
• Prędkość padu: 1100 rpm

2370
Zaawansowany pasywny system kontroli kurzu dla 
zastosowań we wrażliwych na jakość powietrza po-
mieszczeniach
• Regulacja docisku padu
• Szerokość robocza: 51 cm
• Szybkość padu: 1700 rpm

 

B5 / B7
Polerki wysokiej wydajności w bezpiecznej i prostej 
konstrukcji
  Polerowanie małych i dużych obszarów szybko i 
sprawnie
  Prosta obsługa i łatwa konserwacja
  Aktywny filtr HEPA poprawia jakość powietrza w 
pomieszczeniach

ODKURZACZE

V-BP-7
Wygodny i ergonomiczny odkurzacz plecakowy z 
trwałymi ssawkami do wszystkich powierzchni
  W standardzie 4-stopniowa filtracja HEPA w celu 
poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach
   Wysoka wartość w koszty operacyjne, nawet do 25% 
mniej niż inne komercyjne odkurzacze 
  Lekka konstrukcja z pojemnością worka 5,7L

V3
Czyść szybko i łatwo zarówno wykładziny i twarde 
powierzchnie 
  Niezmienna wydajność trwałych i sprawdzonych 
głównych komponentów
  Kompaktowa konstrukcja z workiem 11L
  3-stopniowy system filtracji HEPA, który wyłapuje 
małe cząsteczki kurzu

V6
Wszechstronny i wytrzymały odkurzacz na sucho do 
każdej podłogi
  Łatwa w użyciu rura teleskopowa do czyszczenia 
trudnodostępnych miejsc
  Poziom hałasu 68 dBA z przełącznikiem podwójnej 
prędkości, co pozwala na bardzo spokojne  
odkurzanie w środowiskach wrażliwych na hałas
  3-stopniowy system filtracji HEPA, który wyłapuje 
małe cząsteczki kurzu

V10/V12/V14
Kompletna linia odkurzaczy przemysłowych 
odkurzających na sucho i mokro
  Pojemność zbiorników: 16 / 25 / 48
  Odkurzacz V14 na przechylanym wózku

V-SMU-36
Odkurzacz pionowy ze szczotką obrotową
  Szerokość odkurzania: 38 cm
  Pojemność worka: 3.6 L
  3-stopniowy system filtracji HEPA

TCS POLSKA SP. Z O.O.
ul. Legionów 57
43-300 Bielsko-Biała
Tel. +48 694-403-937
email biuro@tennantpolska.com
www.tennantpolska.com



TECHNOLOGIE TENNANT

Technologia elektrycznie konwertowanej wody 
ec-H2O powstaje i kończy jako woda.
Ta wolna od chemii technologia ma wpływ na środowisko poprzez 
redukcję produkcji, pakowania, transportu, używania i usuwania 
tradycyjnych środków chemicznych. ec-H20 zużywa do 70% mniej 
wody niż konwencjonalne metody mycia.

Technologia szorowania aktywną pianą Zużywa 70% mniej roz-
tworu. FaST tworzy czystszą, bezpieczniejszą podłogę oraz pomaga 
zredukować ryzyko wypadków typu poślizg i upadek.

Technologia przedłużonego szorowania
System zwiększenia wydajności, który maksymalizuje Twoją 
wydajność szorowania poprzez zwiększenie wydajności roztworu 
który dziś używasz. Recyrkulacja roztworu czyszczącego ze zbiorni-
ka na ściek, czego rezultatem jest wydłużony czas szorowania i 
wzrost wydajności.

Technologia szybkiego schnięcia czyszczonej wykładziny 
dywanowej Wysoko wydajna technologia, która pozostawia 
wykładzinę dywanową czystą, suchą i gotową dla ruchu w 
mniej niż 30 minut, zwiększając bezpieczeństwo i przedłużając 
żywotność dywanu.

Technologia szybkiego ładowania baterii
Ostateczne rozwiązanie aby czyścić gdy inne urządzenia są 
nadal ładowane. Zwiększ produktywność poprzez zwiększenie 
częstotliwości czyszczenia. Baterie szybkiego ładowania są odporne 
na zalanie, wibracje i całkowicie bezobsługowe. 

TECHNOLOGIE ORBIO

Technologie Orbio™ należą tylko do Tennant Company Group, 
która jest wiodącym innowatorem w zakresie zrównoważonych 
technologii. Portfolio Orbio™ z technologią energii czyszczącej 
z wody umożliwia czyszczenie urządzeń i sprzętu, aby osiągnąć 
ten sam efekt bez zagrożenia lub dużego wpływu na środowisko 
związanego z wykorzystaniem tradycyjnie pakowanych środków 
chemicznych.

Z ZAINTERESOWANIA I INTUICJI DO INNOWACYJNYCH  
TECHNOLOGII

SZOROWARKI PROWADZONE

Corded T1 & Battery T1B –Kablowa T1 & 
bateryjna T1B
Kompaktowa, silna i zwrotna – łatwa do 
przechowywania.
  Kompaktowa, szorująca w przód i tył do trudnych i 
zatłoczonych miejsc
  Wymiana gum ssawy i szczotki bez użycia narzędzi w 
5 sekund
  Łatwe do napełnienia, opróżnienia i czyszczenia 
zbiorniki w formie kubełków z rączkami

  Opcjonalnie szybko ładująca się bateria lithium-ion 
umożliwiająca kilkukrotne używanie na dzień
  T1 szerokość czyszczenia/zbiornik roztworu: 38 cm/11,4 L
  T1B szerokość czyszczenia/zbiornik roztworu: 38 cm/9,5 L

T2
Doświadcz wydajności TENNANT podczas kontrolowania 
Twojego budżetu
  Kompaktowy, do czyszczenia małych i zatłoczonych 
miejsc

  Nacisk 23 kg
  Mocowania na obudowie do przechowywania ssawy 
i szczotki

  Szerokość czyszczenia/pojemność zbiornika roztworu: 
43 cm/26L

T3
Szoruj nawet do 80 minut na jednym zbiorniku
  Łatwy w obsłudze, intuicyjny panel sterowania
  W pełni dostępne do czyszczenia zbiorniki Hygenic®
  Szerokość czyszczenia/pojemność zbiornika roztworu: 
43-50 cm/40 L

T3+ 
Zaawansowana technologia ec-H20 zwiększająca 
wydajność na kompaktowej platformie
  Regulowany docisk szczotek/padów w zakresie 21-41 kg
  Uchwyt do przechowywania ssawy na obudowie 
maszyny
  Szerokość czyszczenia/pojemność zbiornika roztworu: 
60 cm/40 L

T5 
Szorowanie nawet do 150 minut na jednym zbiorniku
  Uruchamianie maszyny do pracy jednym przyciskiem
  W pełni dostępne do czyszczenia zbiorniki Hygenic®
  System szczotek dyskowych lub cylindrycznych
  Szerokość czyszczenia/pojemność zbiornika roztworu: 
60-70-80 cm/85 L

5680
Trwała i solidna maszyna do zastosowań komercyjnych 
lub przemysłowych
  Bateria 36V zapewnia do 6 godzin pracy maszyny
  Regulowany docisk szczotek/padów w zakresie 45-90 kg
  Szerokość czyszczenia – dyskowa lub cylindryczna/
pojemność zbiornika roztworu: 80 cm/114 L

SZOROWARKI BATERYJNE Z MIEJSCEM 
SIEDZĄCYM DLA OPERATORA

T7+
Maksymalizacja komfortu, zwrotności i czasu pracy w 
kompaktowym urządzeniu
  Proste i intuicyjne sterowanie, uruchomienie maszyny 
do pracy jednym przyciskiem one-touch

  System szczotek dyskowych lub cylindrycznych
  Szerokość czyszczenia/pojemność zbiornika roztworu: 
65 lub 80 cm/110 L

T12 (bateryjna – dyskowa lub cylindryczna)
Wysoka wydajność w kompaktowym i zwrotnej szoro-
warce
  Uzyskaj większą szerokość czyszczenia o 28% z 
opcjonalną szczotką boczną

  Oszczędzaj czas podczas codziennej konserwacji z 
łatwymi do zidentyfikowania żółtymi punktami kon-
taktu dla operatora

  Doskonała widoczność i zwiększona ergonomia
  Szerokość czyszczenia/pojemność zbiornika roztworu: 
81-104 cm/132 L

T16 (bateryjna – dyskowa lub cylindryczna)
Czyść oba, otwarte i zatłoczone obszary ruchu
  Prosta obsługa z innowacyjnymi przyciskami one-step
  Czyszczenie przy 68 dBA, co umożliwia pracę w każdym 
czasie

  Niezrównany system zbierania roztworu  
 z opatentowanym systemem parabolicznej ssawy

  Szerokość czyszczenia/pojemność zbiornika roztworu: 
91 – 117cm/190 L

T17 (bateryjna – dyskowa lub cylindryczna)
Maksymalizacja wydajności szorowania z cichą i czystą 
energią z baterii
 Wysoki poziom czystości każdego dnia
 Regulacja docisku do 250 kg
 Szerokość czyszczenia: 102 / 132 cm
 Pojemność zbiornika na roztwór: 285 L

SPALINOWE SZOROWARKO- 
ZAMIATARKI

T20 (Diesel lub LPG – dyskowa lub cylin-
dryczna)
Osiąga imponujące rezultaty czyszczenia w  
najtrudniejszych warunkach
  Tworzy bezpieczny i suchy rezultat czyszczenia z 
opatentowanym systemem parabolicznej ssawy
  Zgodne uruchomienie wszystkich podzespołów do 
pracy poprzez naciśnięcie jednego przycisku one-touch

  Szerokość czyszczenia/pojemność zbiornika  
roztworu: 102-142 cm/303 L

 

SZOROWARKO-ZAMIATARKI

M20 (Diesel - LPG) 
Rewolucyjny zintegrowany system czyszczenia FloorS-
mart®
  Wysoka wydajność i bardzo wytrzymała w środowisku 
przemysłowym
  Pojemność zbiornika na odpady/wysokość zrzutu: 110 
L/152 cm

  Szerokość czyszczenia/pojemność zbiornika  
roztworu: 137-142 cm/212 L

8300 (bateryjna – dyskowa lub  
cylindryczna)
Zwiększa wydajność poprzez zamiatanie i  
szorowanie jednocześnie
  Prosta w obsłudze, uruchomienie poprzez naciśnięcie 
jednego przycisku one-touch

  Szerokość szorowania/szerokość zamiatania:  
100-120 cm/127 cm
  Pojemność zbiornika na odpady/ pojemność zbiornika 
roztworu: 85 L/216 L

 
M30 (Diesel - LPG)
Rewolucyjny zintegrowany system czyszczenia FloorS-
mart®
  Wysoka wydajność i bardzo wytrzymała w środowisku 
przemysłowym
  Szerokość szorowania/szerokość zamiatania:  
122 cm/162 cm
  Pojemność zbiornika na odpady/ pojemność zbiornika 
roztworu: 198 L/284 L

BATERYJNE  ZAMIATARKI PROWADZONE

S3
Zręczne zamiatanie w trudnodostępnych miejscach
  Maksymalna wydajność zamiatania i zbierania do 
zbiornika z  technologią TwinMax TM

  Wysokiej jakości konstrukcja i sprawdzone komponenty 
pozwolą na lata bezproblemowego działania
  Szerokość zamiatania/pojemność zbiornika: 87 cm/50 L

S9
Wydajne czasowo zamiatanie dużych obszarów 
wewnętrznych i zewnętrznych
  Dostosuj podwójne szczotki boczne do swojej  
powierzchni podłogi bez użycia narzędzi

  Łatwa i wygodna w użyciu, ergonomiczny uchwyt  
i bardzo niski poziom hałasu 62 dBA

  Szerokość zamiatania/pojemność zbiornika:  
90 cm/60 L

S10
Czyść przemysłowe, zatłoczone i otwarte przestrzenie
  Uproszczona obsługa z wbudowanym prostownikiem 
do baterii trakcyjnych i bezobsługowych

  Ciężka konstrukcja do prawdziwych przemysłowych 
zastosowań

  Szerokość zamiatania/pojemność zbiornika: 86 cm/85 L 

BATERYJNE ZAMIATARKI Z MIEJSCEM 
SIEDZĄCYM DLA OPERATORA

S12
Zamiataj zatłoczone i otwarte obszary Przemysłowe
  Uproszczona obsługa z wbudowaną ładowarką baterii
  Ciężka konstrukcja dla prawdziwych zastosowań 
przemysłowych

  Szerokość zamiatania/pojemność zbiornika:  
86 cm/85 L

6100
Bezproblemowa trwałość podzespołów i efektywne 
czyszczenie po jednym przejeździe.
 Długa praca na jednym ładowaniu akumulatora
  Opcjonalna ręczna lanca ssąca do wąskich i 
niedostępnych dla maszyny miejsc

  Szerokość zamiatania/pojemność zbiornika:  
76 cm/85 L

  Opcjonalne dwie szczotki boczne do osiągnięcia 
szerokości zamiatania 96 cm

SPALINOWE I BATERYJNE ZAMIATARKI Z 
MIEJSCEM SIEDZĄCYM

6200 (Diesel - Battery)
Kompaktowa konstrukcja zamiatarki z hydraulicznym 
systemem podnoszenia zbiornika
  Wymiana szczotki bez narzędzi dla większej wydajności 
i łatwości obsługi
  Szerokość zamiatania: 107-140 cm
  Pojemność zbiornika na odpady/wysokość zrzutu: 125 
L/137 cm

S20 (Diesel - LPG - Battery) 
Wyjątkowa wydajność kontroli pyłu w kompaktowym 
rozmiarze
  Innowacyjne technologie Sweepmax™ &  
Shakemax™

  Szerokość zamiatania: 127-157 cm
  Pojemność zbiornika na odpady/wysokość zrzutu: 310 
L/152 cm

S30 (Diesel - LPG)
Imponująca wydajność i kontrola zamiatania kurzu do 
0,5 mikrona
  Opatentowany 3-stopniowy cykloniczny system filtracji 
SweepSmart™
  Szerokość zamiatania: 159-203 cm
  Pojemność zbiornika na odpady/wysokość zrzutu: 395 
L/152 cm

800 (Diesel)
Wydajność do przemysłowych zastosowań z szeroką 
ścieżką zamiatania
  Podwójny zbiornik przemysłowy
  Szerokość zamiatania: 168 cm
  Pojemność zbiornika na odpady/wysokość zrzutu: 850 
L/183 cm

Sentinel (Diesel)
Wysoka wydajność zamiatania w najtrudniejszych 
warunkach
  Szerokość zamiatania: do 320 cm
  Pojemność zbiornika na odpady: 2,6 m3 – wysokość 
zrzutu: do 2,9 m

  Możliwość pracy na mokro lub na sucho

PRODUKTY ORBIO™ 

Orbio 5000-Sc
Ścienny generator roztworu czyszczącego
  Uniwersalny roztwór czyszczący Orbio zarówno do 
ręcznego i maszynowego czyszczenia

  Redukuje Twój wpływ na środowisko
  Zmniejsza zagrożenia związane ze zdrowiem i 
bezpieczeństwem

  Wpływa na zmniejszenie kosztów
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