
Den tystaste, mest produktiva
inomhus/utomhus sopmaskinen 
på marknaden

Konstruerad för pålitlighet och tuff industriell sopning, Tennant S30 
åkbara sopmaskin förbättrar rengörings resultatet inomhus och 
utomhus, markant reducering av ljudnivån och med fördelar som 
det exklusiva SweepSmart damm kontroll systemet.

Markant förbättring av luftkvaliteten
Ger Er renare luft och bättre rengörings resultat genom SweepSmart 
damm kontroll systemet. Det här 3-stegs systemet filtrerar nästan 
bort-mikron damm partiklar till MERV 13 grad på ASHRAE 20 
nummer skala, resultat i närheten av HEPA nivå.

Makalöst sop resultat
Med lätthet tar den upp allt, från korn av sand till lätt skräpp på 
alla typer av underlag och terräng.Tennant S30 med full flexibilitet, 
inomhus/utomhus sopning med exeptionelt resultat.

Enastående säkerhet
Med fokus på säkerhet, Tennant S30 ger Er bättre sikt för oper-
atören, reducerad ljud nivå och enkelt handhavande. Detta genom 
att front placera hytt / operatörs utrymme, nya material och system 
förbättringar.

SweepSmarts pålitlighet ger ren, 
säker och produktiv miljö 
 
Förbättrat luftflöde och dammkontroll vid 
sopning, unika SweepSmart systemet på S30 - 
3-stegs dammkontroll, för oöverträffat resultat:

STEG 1
Behåller huvuddelen av soporna, fukten
och smutsen i behållaren genom steg 1 
Perma-Filtret.

STEG 2
Tar bort det fina dammet och fukten genom att 
omdirigera det till behållaren med steg 2 cyklon 
filtret,

STEG 3
Filtrerar dammpartiklar ner till 0.5 mikrons med 
99 % effektivitet med steg 3, ett flamskyddat 
tubfilter i nanofiber.

PRODUKTIVITET - RENT - SÄKERT

Reducerar tidsåtgången vid driftstopp, servicetimmar 
och underhållskostnader genom snabb och lätt 
åtkommlighet - EasyOpen service access.

Kåpor tillverkade i lättvikts armerad fiberkomposit, 
korrosion beständiga och ett material med hög 
dentisitet. Den förstklassiga finishen mycket enkel att 
rengöra och laga om den skulle bli skadad.

Förhöjd operatörs säkerhet och produktivitet med 
front placerad hytt / ErgoSpace operatörs utrymme.

KÄNNETECKEN

Utför ett outstanding resultat I de tuffaste miljöerna, 
med dubbla sidoborstar kombinerat med en stor du-
ramer sopbehållare 395 liter. Gör att Ni kan sopa upp 
till 2030 mm i ett svep.

Minimerad risk för skador på både maskin, ram och er 
lokals ytor. Rundade hörn och stora stötgångare baktill 
underlättar sväng från vägg och ställage, skyddar mot 
oönskad kontakt.

Ökad säkerhet och effektivare drift även för de tuffaste 
miljöerna, som tillval finns FOPS certifierad (ISO 3449) 
tryck kabin med värme och AC.

A
Tryggar operatörens 

säkerhet genom 
Thermo-Sentry som 

aktiveras och stänger 
av sopfunktionen vid för 
hög temperatur i sopbe-

hållaren.

B
Ger Er bättre luftkvalite 

genom dammfri sopning 
på alla typer av golvy-
tor med SweepSmart 

systemet.

C
Effektiv borttagning för 
olika typer av lös smuts 

med II-speed sweep 
systemet. Som 

höjer hastigheten 
på huvudborsten, 
sidoborsten och 

sugfläkten med 20 %.

D
Förbättrar sop resulta-
tet genom den rörliga 

fjädrande flapen, 
returnerar sopor som 
kan ha passerat över 

huvudborsten.

E
Lita på lång och pålitlig 
drift, med en hård och 

tjock stål ram 
konstruerad för bättre 

styrka, styvhet och 
lång livslängd.
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• Ger oöverträffat sop resultat och helt   
 dammfri miljö med 3-stegs dammkontroll -  
 Sweep Smart systemet

• Rengör inom/utomhus, utan att 
 kompromissa med resultatet

• Förbättrad säkerhet för operatören, genom  
 den låga ljudnivån 80dBA och det front  
 placerade förarutrymmet

S30

TENNANTS ORIGINAL
RESERVDELAR & SERVICE

Fördelar med Tennants original delar
Använd er maskin med största förtroende genom 
att välja original reservdelar från Tennant.. Bara
äkta Tennant delar är framtagna för att kunna
samverka med Tennant utrustning.
För år av bekymmers lös drift, acceptera endast
original reserv och slitdelar från Tennant.

Direkt Service Nätverk  
Tennant erbjuder fabriks tränade,
lokalt placerade nätverk, med mer än 450
service tekniker. Dedikerade att hålla ert 
städprogram igång. Skydda er investering med 
ett Tennant Service Avtal.

ATT SE ÄR OCH BLI
ÖVERTYGAD
För demonstration eller mer information,
Kontakta oss:

MÄLARDALEN – 08-447 42 42
SÖDRA SVERIGE – 040-94 61 88
VÄSTRA SVERIGE – 0346-877 01
MITT SVERIGE – 054 – 83 13 21
NORRA SVERIGE – 060-500 142

S30 ÅKBAR SOPMASKIN
Sop Systemet   
Arbetsbredd    

Med 1 sidoborste    1,590 mm
Med 2 sidoborstar    2,030 mm

Huvudborste
Längd     1,145 mm
Lyft     Mekaniskt eller hydrauliskt
Huvudborste    Byte inga verktyg nödvändiga

Sidoborste
Diameter     660 mm

Sopbehållare
Kapacitet volym    395 L
Kapacitet vikt (plast)    490 kg
Kapacitet vikt (stål)     545 kg
Tömmningshöjd (variabel till)    1,525 mm
Räckvid      760 mm

Damm Kontroll Systemet
Filter systemet (tre steg)     
     Steg 1   Perma-Filter
     Steg 2      Cyclonic för-filter
     Steg 3      Nanofiber tub filter
Filter yta     7,5 m2

Dammfiltrering  (upp till)      0.5 mikrons @ 99 % effektivitet
Hastighet sugfläkt     
     Normal sopning     4600 rpm
     II speed sopning   5500 rpm
Sug diameter     280 mm

Driv Systemet
Hastighet framåt (variabelt)    13/21 km/h
Hastighet bakåt (variabelt upp till)    5 km/h 
Motor LPG      41 kW GM 
Motor Diesel     28 kW Kubota 
Kapacitet       
     Full behållare     10 deg/18% 
     Tom behållare    14 deg/25% 
Markfri gång     100 mm

Maskin Dimensioner
Längd   2,360 mm
Bredd   1,590 mm
Höjder
     Med förarskydd   2,095 mm
     Utan förarskydd   1,475 mm
Vikt (netto)    1,595 kg
Vändradie    2,870 mm
Ljudnivå    80 dBA
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Ökad sikt och snabbare reaktionstid vid hinder

Reducerad risk för olyckor med brand i behållaren
 

Minskad risk för arbetsskador

Snabbt och enkelt underhåll som ger maximal drift

Reducerad temperatur I hydrauliksystemet, ökad 
livslängd för komponenterna

Reducerat däckunderhåll och onödiga driftstopp

Reducerad underhållskostnad, ökad rengörings 
effektivitet och resultat

Maximerar dammkontrollen vid sopning

Effektivare sopning genom att öka hastigheten på 
huvudborsten, sidoborstarna och sugfläkten med upp 
till 20 %.

Minskad operatörs träning och enkelt handhavande

Förenklad drift och kapacitet för patrull sopning

Frontplacerad hytt och ErgoSpace operatörs utrymme 

Thermo-Sentry sensor i behållaren

Ljudnivå som är lägst I klassen för motordrivna sopmaskiner endast 80 dBA

EasyOpen service acess och inbyggd diagnostik.

Hydralolje tank med stor kapacitet, hydraulisk trippel pump och mikropartikel filter    
ger ett konstant hydraulisk flöde och tryck.

Bekväm drift med solida däck, har betydligt högre viktkapacitet, oslagbar pålitlig-
het och minimalt underhåll

Stora drivspline som transporterar ut hela kraften till borstkärnan, integrerat 
skydd mot snören och band. Tennant’s patenterade färgkodning för att enkelt se 
slitaget / status på borsten.

SweepSmart 3-stegs dammkontroll systemet ger Er bättre luftkvalitet och full 
dammkontroll 

II-Speed Sopning

Touch-N-Go drift, med 1 enkel knapptryckning startar sopningen, minns tidigare 
inställningar.

Dynamisk direktverkande styrning på bakhjulet (en). Modellen S30 X4 med 4-hjul 
ger maximal stabilitet.M
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RESULTAT SPECIFIKATION

S30 ÅKBAR SOPMASKIN

 
Åkbar Sopmaskin i mellan 
storlek


