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MASKINER FÖR ALLA BEHOV - TENNANT GÖR RENT HUS
SOPMASKINER
Sopar upp torrt skräp sopor och damm, ett filter-
system reglerar dammbildningen.

110 - Manuell sopmaskin för inomhus- och 
utomhusbruk.

KOMBISKURMASKINER
Lägger ut rengöringslösning på golvet, skurar golvet 
och suger upp smutsvattnet i maskinens smuts-
vattentank.

SKURSOPMASKINER
Lägger ut rengöringslösning på golvet, skurar och 
sopar golvet i ett moment. Smutsvattnet hamnar i 
maskinens smutsvattentank.

T2 - Batteridriven kombiskurmaskin med 
42 cm skurbredd. Passar för medelstora 
ytor.

SOPSKURMASKINER
Lägger ut rengöringslösning på golvet, skurar och 
sopar golvet i ett moment och suger sedan upp 
smutsvattnet i maskinens smutsvattentank. Sopor 
och skräp samlas i maskinens sopbehållare.

8300 - Batteridriven åkbar sopsugskur-
maskin med 100-120 cm arbetsbredd. Sido-
sop borste som standard. Passar för ytor upp 
till 50000 m².
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S8 - Batteridriven gå-bakom-sopmaskin 
med 70 cm arbetsbredd. Upp till 2 timmars 
drifttid. Sidosopborste som standard.
Passar för ytor upp till 3000 m².

S12 - Batteridriven åkbar sopmaskin med 90 
cm arbetsbredd. Upp till 2 timmars drifttid. 
Sidosopborste som standard. Passar till ytor 
upp för 8000 m².

6100 - Batteridriven åkbar industri-sop-
maskin med dubbla fi ltersystem, 76-97 cm 
arbetsbredd. Upp till 2 timmars drifttid. 
Sidosopborste som standard. Passar för ytor 
upp till 10000 m². 

T3 - Batteridriven kombiskurmaskin med 
43-60 cm skurbredd. Passar för ytor upp till 
3500 m².

T5 - Batteridriven kombiskurmaskin/
skursopmaskin från 60-80 cm arbetsbredd.
Passar för ytor upp till 5000 m².

T7 - Batteridriven åkbar kombiskurmaskin/
skursopmaskin med 65-80 cm arbetsbredd. 
Passar för ytor upp till 15000 m².

M20 - Diesel/LPG åkbar sopsugskurmaskin 
med 100-140 cm arbetsbredd. Sido   sop/
skurborste som standard. Passar för ytor 
upp till 40000 m².

M30 - Diesel/LPG åkbar sopsug-skurmaskin 
med 170 cm arbetsbredd. Sido-sop/skur-
borste som standard. Passar för ytor upp till 
60000 m².

T20 - Motordriven LPG/Diesel åkbar 
industri kombiskurmaskin/skursopmaskin 
med 90 cm arbetsbredd. Sidosop/skur-
borste som standard. Passar för ytor upp till 
50000 m².
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S20 - Högtömmande industrisopmaskin 
med 3-stegsfi ltersystem, 1 Sidosopborste 
som standard. 127-157 cm arbetsbredd. 
Passar till ytor upp till 40000 m².

S30 - Diesel / LPG driven åkbar hög-
tömmande industri-sopmaskin. Sido-
sopborste och 3-stegsfi ltersystem som 
standard. 160-210 cm arbetsbredd. Passar 
till de riktigt stora ytorna.

6200 - Högtömmande industrisopmaskin 
med 107-140 cm arbetsbredd. Sidosop  borste 
som standard. Passar till ytor upp till 16000 
m².

7300 - Batteridriven åkbar industri- 
kombiskurmaskin/skursopmaskin med 102 
cm arbetsbredd. Sido-sopborste som tillval.
Passar för ytor upp till 30000 m².

7100 - Batteridriven åkbar industri- 
kombiskurmaskin/skursopmaskin med 
70-80 cm arbetsbredd. Passar för ytor upp 
till 10000 m².

T16 - Batteridriven åkbar industri- kombi-
skurmaskin/skursopmaskin med 90 cm 
arbets bredd. Kan utrustas med sidoskur-
paket med högt skurtryck. Passar för ytor 
upp till 20000 m².
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STÄDMASKINER FRÅN TENNANT
Tennant är världsledande på städmaskiner för inomhus- och 
utomhusmiljöer. Maskinerna finns i olika utförande för olika 
miljöer och svårighets-grader. Tennant används i allt från hårt 
nedsmutsade industrimiljöer och garage till enklare underhåll 
av kontor. 
 
Sedan 1998 marknadsförs Tennant i Sverige av Sorma Sverige 
AB. Sorma finns med modern utställning och ett Tennant  
Center i Solna. Med vår väl utbyggda serviceorganisation kan 
du känna dig trygg i hela landet även efter köpet. Sorma är 
inte bara en leverantör utan en långsiktig samarbetspartner. 
 

Välkommen till Tennant Center Sorma Sverige AB  

Box 1193
171 23 Solna

Tel: 08 - 447 42 42
Fax: 08 - 447 42 40

www.sorma.se
www.tennantcenter.se
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