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M17 
VE EL Z IJ D I G E A C C U V E E GSCHROBMA  
MET  U ITS TEKEND E  P R E S TATIES  

 

 
  Reinig in een  enkele  beweging effectief met uitzonderlijke 

veeg-  en schrobresultaten. 

 
  Behoud de luchtkwaliteit  in het gebouw dankzij accuvoeding 

zonder uitlaatgassen en het tweefasige stofbeperkingssysteem 

met de ShakeMaxTM-filterschudder. 

 
  Verbeter de zichtbaarheid dankzij een  cab-forward cabineontw 

geconstrueerde zichtbanen en bedieningsknoppen op het stuur 

 
  Verbeter de ervaring van gebruikers en leidinggevenden dankzi 

beschikbare Pro-PanelTM-technologie. 



EEN INNOVATIEVE, VEEGSCHROBMACHINE OP ACCU MET HOGE 

PRESTATIES, GERICHT OP HET LEVEREN VAN AANGEPASTE 

OPLOSSINGEN OM AAN KLANTBEHOEFTEN TE VOLDOEN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE M17 LOST UW BELANGRIJKSTE BEDRIJFSPROBLEMEN  OP 
 
 
 

VERMINDER DE REINIGINGSKOSTEN 
 

• Verbeter de productiviteit en optimaliseer de bedrijfstijd dankzij de grootste accucapaciteit voor 

machines in deze klasse, tussentijds opladen en een  grote capaciteit van de oplossingstank. 

 
 

HANDHAAF DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID 
 

• Help een  veilige omgeving te handhaven en het risico op uitglijden en vallen te verkleinen met 

ons uitstekende wateropvangsysteem. 
 

 
 

VERBETER HET IMAGO VAN UW FACILITEIT 
 

• Lever zelfs in de lastigste omgevingen consistente reinigingsresultaten dankzij effectieve veeg-, 

schrob- en schoonmaakcapaciteiten. 

 
 

EENVOUDIGE BEDIENING EN ONDERHOUD 
 

• Optimaliseer de bedrijfstijd met gebruiksvriendelijke bedieningsknoppen, gele  aanraakpunten 

en gereedschapsvrije toegang tot alle wissers, borstels en filters. 
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BINNEN  IN  DE  

 M17   
Voorwaartse 

 

 
 

Touch-n-GoTM-bedieningsmodule met 

1-StepTM-startknop biedt gemakkelijke 

toegang tot alle instellingen zonder de 

handen van het stuur te hoeven halen 

 
 

Volledige versterking aan 

voorkant beschermt benen 

en voeten van gebruiker 

 
 

Tweefasig  stofbeperkingssysteem 

met de ShakeMaxTM-filterschudder 

houdt de luchtkwaliteit  constant 

door stof vast te houden dat tijdens 

het vegen wordt opgevangen 

bedieningspositie verbetert 

veiligheid en zichtbaarheid 

van gebruiker 

Contouren van oplossingstank zijn ontworpen 

voor optimale zichtbaarheid en beter zicht op 

de linker zijveegborstel 

Grootste beschikbare accucapaciteit 

verlengt bedrijfstijd voor hogere 

productiviteit 
 

Afvalbak houdt 

materiaal uit de 

wateropvangtank 

en voorkomt 

verstoppingen 

Tweezijdige 

vacuümventilatoren 

met roestbestendig 

aandrijfontwerp voor 

lange levensduur 

 

 
 

DFSTM-technologie (Dual Force 

Sweeping) vangt grote en 

kleine stukken  afval op met 

één machine 

Gele aanraakpunten 

besparen tijd en 

verzekeren goed 

onderhoud 

 

Stalen bumper rondom de 

machine helpt uw 

investering te beschermen 

 
Standaard tweezijdige zijveegborstels 

verzekeren dat het hele schrobpad 

wordt geveegd 

Optionele ec-H2OTM-technologie 

verbetert productiviteit en 

vermindert impact op milieu 

Zwaaiende wisser vangt water 

uitstekend op om het risico op 

uitglijden  en vallen te helpen 

verkleinen 

 
 
 

Zijschrobborstel voor beter 

bereik langs randen en 

20% breder schrobpad. 

Cilindrische schrobkop 

voor schrobben van 

ruwe vloeroppervlakken. 

FOPS-gecertificeerde 

beschermkap beschermt 

gebruikers tegen vallende 

voorwerpen. 



 
 
 
 

ON TWORPEN VOOR  PRODUCTIVITEIT  
 
 
 
 
 
 
 

 
Touch-n-GoTM-bedieningsmodule met 1-StepTM- 

startknop biedt gebruikers gemakkelijke toegang 

tot alle instellingen zonder de handen van het 

stuur te halen. 
 

 
 
 

 
 

Touch-n-GoTM-bedieningsmodule 

Uniek zwaaiend dweilrubberontwerp droogt 

vloeren door gelijkmatige wateropzuiging te 

bieden voor uitzonderlijke resultaten. 
 
 
 

Door de mechanische hoge stortfunctie is 

handmatig hanteren van afval niet langer nodig 

en kunt u grotere stukken  afval in de vergaarbak 

lozen,  die later kunnen worden afgevoerd. 

 
 
 

Mechanische hoge stortfunctie 

Opstapje naar wateropvangtank biedt 

gemakkelijke toegang om de wateropvangtank 

te inspecteren en reinigen. 

 
 
Zwaaiende dweilframe 

 
Revolutionaire wateropvangbak (patent 

aangevraagd)  helpt morsen en druppelen te 

verminderen door een onbeperkte luchtstroom 

en vangt vocht op dat na het stilzetten in de 

opvangslang is achtergebleven. 

 
 

Opstapje naar wateropvangtank 
Wateropvangbak en gele 

onderhoudsaanraakpunten 
 

 
Waterzuiger zuigt  gemorst 

water buiten gangpaden 

handig en snel op. 

Sproeislang maakt afspoelen 

en reinigen van de machine 

snel en gemakkelijk. 

Beschermingskit voor 

achterdweilframe helpt schade 

aan de wisser te voorkomen. 



 
 
 
 
 
 

INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN  
 
 
 
 
 
 

BESCHIKBARE PRO- PANEL™ -TECHNOLOGIE TI LT DE 

GEBRUIKERSER VARING NAAR  EEN NIEUW  NIVEA U 
 

 
 

Pro-ID™ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro-Check™ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PerformanceView™ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meerdere talen 

Transformeer uw reinigingswerk met Pro-PanelTM- 

technologie – een revolutionaire doorbraak in 

gebruikerservaring. Pro-PanelTM-technologie 

integreert meerdere bedieningsknoppen op 

een  intuïtief, goed zichtbaar aanraakscherm. 
 

 Beheer uw bezittingen en bedienend 

personeel effectief met bedieningsknoppen 

voor leidinggevenden, waarmee de machine 

kan worden afgestemd op het vaardigheidsniveau 

van de gebruiker en ongeoorloofd gebruik kan worden voorkomen. 
 

 Zorg voor een goede start met de Pro-IDTM-gebruikerslogin, waarmee automatisch de 

gepersonaliseerde schoonmaakinstellingen van een  specifieke gebruiker en 

downloadbare Pro-CheckTM-controlelijsten voor ingebruikname worden geactiveerd. 

 Verhoog de schoonmaakefficiëntie met programmeerbare Zone SettingsTM,  waarmee u 

per gebied van de accommodatie uw gewenste schoonmaakinstellingen kunt instellen. 
 
 Laat gebruikers hun schoonmaakpad bekijken zonder dat ze hun ogen van de 

rijrichting hoeven af te wenden met PerformanceViewTM. 
 

 Verminder de noodzaak voor uitgebreide gebruikerstraining met ingebouwde 

on-demand video’s. 

 Verbeter het gebruiksgemak van de machine met 28 verschillende  taalopties. 

 

 
 
 

AANVULLENDE EXCLUSIEVE TECHNOLOGIEËN 

Alle technologieën samen zorgen ervoor dat u drie keer langer kunt schrobben op één watertank. 
 
 
 
 

Een ORBIO®-technologie 

 
 

 
Dankzij ec-H2OTM met 

de Severe  Environment™- 

schakelaar kunnen gebruikers 

profiteren van wasmiddelvrije 

reiniging en hebben ze de 

schoonmaakmiddelen bij de 

hand voor soorten vuil waarvoor 

ec-H2O  niet is ontworpen. 

ec-H2OTM-technologie zet water elektrisch om in een 

innovatieve schoonmaakoplossing die effectief reinigt, 

geld  bespaart, de veiligheid verbetert en de impact op 

het milieu vermindert* vergeleken met chemicaliën en 

methoden voor dagelijkse vloerreiniging. 

 

 
 
* Gebaseerd op een onderzoek van EcoForm™. Ga voor meer  informatie naar www.tennant.nl. 

Het productiviteitsverbeterende 

systeem ES® (Extended Scrubbing) 

recyclet schoonmaakchemicaliën om de 

uptime te verhogen en productiviteit te 

verbeteren door vloeren te schrobben 

met 66% minder chemicaliën dan bij 

traditionele schoonmaakmethoden. 

http://www.tennant.nl/


 

 

MILIEUBEHEER  
 
 

De ec-H2O en FaST technologieën zijn 

gecertificeerd door het NFSI (National 

Floor Safety Institute). NFSI- certificering 

verzekert dat een product een tweefasige 

testprocedure heeft doorstaan, die bewijst 

dat het vloerproduct de kans op ongelukken 

door uitglijden en vallen helpt te 

verkleinen. 

 
De ec-H2O en FaST technologieën zijn 

geregistreerd door NSF International. 

NSF International is een onafhankelijke 

non-profitorganisatie die zeker stelt dat 

de formulering en labels op deze 

producten aan toepasselijke 

voedselveiligheidsvoorschriften voldoen. 

 
De ec-H2O technologie heeft de European 

Business Award 2009 gewonnen 

voor “Business Innovation of the Year”, 

een van de meest prestigieuze awards 

voor bedrijven. De European Business 

Awards (www.businessawardseurope.com) 

is een onafhankelijk awardprogramma dat 

is ontworpen om uitstekend werk, beste 

uivoering en innovatie in de Europese 

bedrijfsgemeenschap te erkennen 

en promoten. 

M1 7 RIJDENDE VEEGSCHROBMA CHINE 

MET  A CCUVOEDING  
 

SCHOONMAAKSYSTEEM 

Schoonmaakpad 
Schrobben (hoofdschrobdek)  1.015 mm 

Met zijschrobborstel 1.220 mm 

Vegen  (hoofdveegsysteem)    915 mm 

Met tweezijdige zijveegborstel 1.700 mm 

SCHROBSYSTEEM 

Cilindrische hoofdschrobborstels 

Borstelsnelheid   500 rpm 

Borsteldiameter (2)   230 mm 

Neerwaartse kracht  borstels (tot)    250 kg 

Borstelmotors, borstelloos (2)  1,5 pk / 1,125 kW 

Vuilvergaarbak      20 l 

Schijf hoofdschrobborstels 

Borstelsnelheid   315 rpm 

Borsteldiameter (2)   510 mm 

Neerwaartse kracht  borstels (tot)    250 kg 

Borstelmotor, borstelloos (2)  1,5 pk / 1,125 kW 

Tanks 
Oplossingstank                                                                                                       285 l 

Oplossingscapaciteit (ES®)                                                                                            435 l 

Wateropvangtank                                                                                                  346 l 

Droogblaasruimte  61 l 

Vacuümventilatoren – wateropvang (tweezijdig) 2 x 0,8 pk / 0,6 kW 

Snelheid  14.500 rpm 

Waterkolom   1.650 mm 

VEEGSYSTEEM 

Tweezijdige hoofdveegborstels    915 mm 

Tweezijdige zijveegborstels (standaard)   Standaard 

Zijveegborsteldiameter    480 mm 

Vuilcapaciteit (licht afval)     85 l 

Dumphoogte (variabel tot)  1.525 mm 

Filterbus  5,1 m2
 

Vacuümventilator (borstelloos, onderhoudsvrij) 1,1 pk / 0,85  kW 
 

AANDRIJFSYSTEEM 
Bespaar op 

hulpbronnen 

Verminder 

gebruik  van 

schoonmaak- 

middelen 

Verbeter 

veiligheid 
Verbeter 

luchtkwaliteit 

Verminder 

het geluid Voorwaartse rijsnelheid (variabel tot)     9 km/u 

Rijsnelheid vooruit (schrobben variabel  tot)   6,5 km/u 

Achterwaartse rijsnelheid (variabel tot)     5 km/u 

Snelheidsregeling  elektronisch - wisselstroom 

Hellingvermogen 

Transport (leeg voor aanhanger)  11,6°  / 20% 

ECHTE TENNANT  ONDERDELEN, 
VERBRUIKSARTIKELEN EN SERVICE 

 

Tennant serviceaanbod 

▪ Optimaliseer de veiligheid, productiviteit 

en bedrijfstijd 

▪ Controleer en bescherm uw investering 

en verlaag uw totale eigendomskosten 

▪ Profiteer van ruim 200 fabrieksgetrainde 

onderhoudsmonteurs in heel Europa 

 
Tennant onderdelen en verbruiksartikelen 

▪ Bedien uw machine met vertrouwen 

▪ Profiteer van jarenlange zorgeloze werking 

 
Tennant schoonmaakoplossingen 

▪ Realiseer uw doelen voor duurzame reiniging 

▪ Kies voor duurzame voordelen die uw bedrijf wil 

Transport bij brutogewicht  7,5° / 13% 

Werk (schrobben)  6,5° / 11% 
 

ACCU OPTIES 

(Acculaders verkrijgbaar voor alle optionele batterijen) 625 AH C5 

Tussentijds opladen beschikbaar op de 775 AH C5  775 AH C5 
 

SPECIFICATIES 

Lengte  basismachine  2.850 mm 

Breedte, behuizing   1.370 mm 

Hoogte (bovenkant van stuur)   1.480 mm 

Met beschermkap  2.096 mm 

Gewicht leeg  (zonder accu)     1.515 kg 

Minimale draaicirkel  in gangpad   3.003 mm 

Geluidsniveau (oor  van gebruiker)* 75 dBa; kPa 3 dBa 
Geluidsdrukniveau getest conform IEC 60335-2-72 

*Schijfeenheid, vacuüm aan (wateropzuiging en stofbeperking), dweilrubber omlaag, borstels aan, borstels omhoog 
 

GARANTIE 

Raadpleeg uw lokale vertegenwoordiger voor informatie over garantie 
 
Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Industrial Cleaning 

Kazemat 24 

3905 NR Veenendaal 

Tel: +31 318 507 249 

Fax: +31 318 506 719 

E-mail: info@industrialcleaning.nl 

Website: www.industrialcleaning.nl 
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