
S20

• Компактна на размери, но много
продуктивна и издръжлива

• Работният режим „С всички лостове
напред” намалява времето за 
обучение на операторите 

• Ненадминат контрол на 
запрашаването благодарение на
патентованата система SweepMax™
и технологията ShakeMax™ 360 

      

Компактна седлова метачна 
машина среден размер 



Максимална почистваща мощ когато и където 
Ви е необходима 

Седловата метачка на Теннант S20 определя стандартите за 
компактните метачки по отношение на производителността, 
безопасността и стойността. Благодарение на почистващата мощ на
средния си размер и маневреността си, компактната S20 минава от
там, от където имате нужда и свършва работата. 

По-добро качество на въздуха и оптимално почистване 
Системата S20 SweepMax™ премахва по-голямата част от праха и 
влагата, като отлично контролира запрашаването, има по-дълъг живот
на филтрите и осигурява повече време за почистване. 

С фокус върху безопасността 
Теннант S20 е проектирана с оглед безопасността на оператора, 
околната среда и Вашите служители.  Важните характеристики, които
гарантират безопасността, включват отличната видимост за 
оператора, монтирания клаксон в кормилото, стандартните предни и
задни фарове, блокиращ бункера лост и Thermo-Sentry™.

Доказаното качество на Теннант предлага дълготрайна 
възвръщаемост от инвестицията 
Качеството е комбинирано с лесната поддръжка, което прави S20
изключително икономична метачка, от която можете да очаквате да
Ви служи надеждно с години. 

Определя стандартите за 
продуктивност, безопасност и 
стопанска ефективност при 
компактните метачки

Системата за контрол на 
запрашаването SweepMax™  
Ви позволява да работите 
по-дълго при оптимална 
продуктивност 

Патентованата S20 SweepMax™ има 
по-добро филтриране на въздушната струя
и контрол на запрашаването при метене. 
SweepMax™ използва 3-степенна система за
контрол на запрашаването:

СТЕПЕН 1
Задържа едрите боклуци, водата и тежките
замърсители в контейнера за смет, 
благодарение на филтъра от първа степен
Perma-Filter™ .

СТЕПЕН 2
Премахва финия прах и влагата като ги 
пренасочва към контейнера за смет, 
благодарение на циклонния филтър за
втора степен.

СТЕПЕН 3
Филтрира микроскопичните частици прах
над 0.5 микрона с 99% ефективност, 
благодарение на устойчивия на горене,
барабанен нанофибров филтър за трета сте-
пен. Тази 3-степенна система филтрира
микро частиците прах до степен MERV 13 
по 20-точковата скала ASHRAE.
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Намаляват се
времето за 
престой,  
сервизиране и
разходите за 
поддръжка 

благодарение на
лесно отварящите се без

инструменти капаци, което 
осигурява бърз достъп до вътрешността на S20. 

По-добра продуктивност при
метене и по-дълъг живот на 
филтрите чрез подобрената 

филтрация на въздушната струя 
и контрола на запрашаването, 
благодарение на 3-степенната
система SweepMax™.

 
 

  

 
 

 

 
  

 
 

A
Осигурява 

безопасността
на оператора,

чрез 
алармиране и
изключване на

въздушната
струя, ако
системата

Thermo-Sentry™
засече 

повишаване на
температурата
в контейнера 

за смет.

B
Системата

SweepSmart™
осигурява
отлично 

филтриране на
въздушния

поток, по-дълъг
и по-добър
контрол на

запрашаването. 

Просторната кабина за 
оператора 
включва регулируема седалка,
педал за задвижване, и кормилна
колона, които се нагаждат 
според фигурата на оператора. 
Важните характеристики в
дизайна, които осигуряват 
безопасността, включват 
отличната видимост от двете
страни, видимостта на 
страничната четка, режима на

метене „ с всички лостове напред”, 
светлинната индикация за включена
ръчна спирачка и други. 

Зелена алтернатива 
Висока продуктивност при 
почистване на големи площи, 
като се използва мощта на тиха, не 
изпускаща газове батерия, 

елиминира изгорелите газове 
на двигателите. 

Безопасност, комфорт и продуктивност винаги,
когато завъртите ключа 

S20 отвътре



По-голяма без-
опасност и ефек-
тивна работа в
най-трудната окол-
на среда с опциона-
лен покривен про-
тектор  за операто-
ра или опционална-
та мека кабина,
която се монтира и
демонтира за мину-
ти и предпазва при
неблагоприятни
метеорологични
условия. 

D E

F

C
Специалният,
задвижван с

ремък 
вакуумен
мотор и 

вграденият
шумозаглуши-
тел осигуря-
ват отличен
контрол на

запрашаване-
то, по-слаб

шум и 
по-лесна 

поддръжка. 

D
Патентовани-
ят механизъм
за почистване

на филтъра
ShakeMax™

360 увеличава
ефективност-

та, като 
изкарва

частиците
прах дълбоко
от тъканта на

филтъра. 

E
Нанофиброви-
ят барабанен

филтър 
осигурява

превъзходно
улавяне на
праха при 
по-ниско
работно 

налягане и
издържа 3 до
5 пъти повече
от хартиените,

целулозните
или синтетич-

ните ленти.

F
Осигурява

дългосрочна
функционална

годност 
благодарение
на стоманена-
та Т-образна
броня, която

обхваща
машината от

всички страни
и е проекти-

рана за 
по-голяма

якост, 
устойчивост и
дълъг живот.

C

Гъвкавост и продуктивност с
опциите, които увеличават 
полето на работа 

По-голяма продук-
тивност с 157см.
работна широчина
Времето за почи-
стване намалява
ако се добавят
опционалните
четки от двете страни и 
бункера за смет с голям капа-
цитет. Измитате в ъглите и трудно достъпни-
те места със 
страничните четки, които стърчат на 18см.
извън рамата и дават отлични резултати във
всяка среда. 

Минимален риск
от повреди и раз-
ходи за ремонти
по машината в
трудна за работа среда
благодарение на опционалните странични
буфери, които предпазват при сблъсък с
твърди обекти. 

Почиства тесни
пътеки и про-
странства благода-
рение удобнато
опционално
устройство за
почистване на
труднодостъпни
места, което се
прибира в кабина-
та и Ви е под ръка
винаги, когато Ви
потрябва. 



S20 МЕТАЧНА МАШИНА
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Максимален контрол на запрашаването при
метене 

Осигурява по-продължително, по-ефективно
филтриране на въздуха посредством 
системата SweepMax™ 

По-продължителна употреба на машината на
обекта

По-малко време за обучение на операторите и
опростено боравене с машината 

Подобрена видимост и време за реакция на
оператора 

Намалява риска от инцидентен пожар в 
бункера 

Намалява риска от инцидентно нараняване на
персонала или имуществото

Прави работата безопасната и ефективна дори
и в най-трудната работна среда 

Позволява максимално време за експлоатация 

намалява оперативните разходи 

Намалява времето на престой и помага да се
осигури оперативност при пикови нива 

Издържа при най-взискателната среда на
изискването за дълг живот и устойчивост на
машината

3-степенната система SweepMax™ осигурява по-добра филтрация на
въздушната струя и контрола на запрашаването. 

Патентования механизъм ShakeMax™ 360 за изтупване на филтъра 
почиства отвътре, като изтиква частиците прах от тъканта 

Компактен размер и подвижност на открито и закрито за лесно 
събиране на боклуците от фините песъчинки до леките замърсявания в
открити и оживени пространства 

Контролните инструменти „С всички лостове напред” улесняват 
работата 

Отлична видимост за оператора, стандартни предни и задни светлини, 
18см обхват на страничната четка и клаксон в центъра на кормилото 

Датчикът в бункера Thermo-Sentry™ алармира оператора за повишена
температура в бункера и изключва въздушната струя към бункера 

При незаета седалка специален прекъсвач изключва двигателя до
няколко секунди, след като операторът напусне седалката 

Опционалнния покривен протектор на оператора, стандартното огле-
дало за задно виждане и странич
ните демпфери предпазват оператора и машината

Лесно отварящите се без инструменти капаци позволяват бързото сер-
визиране 

Циклонният пре-филтър SweepMax™ на 2-ра степен премахва по-голя-
мата част от праха и влагата преди да достигнат до барабанния филтър
от 3-та степен. 

Не изискващите инструменти InstantAccess™ за достъп до филтъра и
циклонната камера и смяната на четките правят поддръжката лесна 

Т-образна стоманена рама, обхващаща машината от всички страни и
устойчив на корозия бункер Duramer™ и покривало

РЕЗУЛТАТ ОСОБЕНОСТ



ОРИГИНАЛНИ ТЕННАНТ РЕЗЕРВНИ
ЧАСТИ, ДОСТАВКА И УСЛУГИ

Предимствата на оригиналните резервни
части на Теннант Използвайте своята машина
с увереност, като изберете оригиналните
резервни части на Теннант. 
Само оригиналните резервни части са 
произведени в съответствие с оборудването
на Теннант.
За дългогодишна безпроблемна работа на
машината, поръчвайте само оригинални
резервни части от оторизирани доставчици.

Мрежа за директно обслужване в Европа,
Теннат разполага с повече от 220 обучени
във фабриката, локално базирани сервизни
техници, които са посветени на това да 
поддържа на ниво Вашата програма за 
почистване. Защитете Вашата инвестиция с
Договор за сервизно облсужване с Теннант.

Изберете едно от финансовите решения на
Теннант  за лесно и бързо финансиране. 

За повече информация по тези теми, моля
свържете се с Вашия Теннант търговец. 

ВИЖТЕ Я КАК РАБОТИ!

Вижте сами почистващата мощ и
компактната маневреност на S20. За
демонстрация или допълнителна
информация, изпратете е-мейл на
bulgaria@tennant-cee.com

СПЕЦИФИКАЦИИ      Дизел/Бензин/Пропан-бутан           Батерия 
Система за метене
Работна ширина

Една странична четка 127 см 127 см
Две странични четки 157 см 157 см

Основна четка 
Дължина на основната четка (цилиндрична) 91 см 91 см
Повдигане на основната четка Механичен лост Механичен лост 
Задвижване на основната четка Хидравлична ремък

Странична четка
Диаметър на страничната четка 58см 58см

Бункер за отпадък
Обем (полиетилен) 310л. 310л.
Обем (стомана) 319л. - 
Тегло (полиетилен) 340кг 295кг
Тегло (стомана) 318кг -
Височина на разтоварване (варира до) 152см 152 см
Обсег на разтоварване 35см 35 см

Система за контрол на запрашаването
Филтърна система (три степенна)

Степен 1 Perma-Filter™ Perma-Filter™
Степен 2 Циклонен пре-филтър Циклонен пре-филтър 
Степен 3 Барабанен филтър) 7,4м2 7,4м2

Филтриране на праха (над) 0,5 микрона @ 99% ефикасност 
Вакуумен мотор 1,1kW 0.75 kW

Скорост 6,480 rpm 6,100 rpm
Диаметър на засмукване 23см 23см

Задвижваща система
Скорост на движение напред (варира до) 10 км/ч  8 км/ч.
Скорост на движение назад (варира до) 5 км/ч  5 км/ч
Двигател бензин/пропан бутан Кубота (макс) 24 kW -
Двигател-дизел Кубота (макс) 19 kW -
Опция батерия 

Стандартна мощност - (36V) 425 Ah/C5
Възможност за движение по наклон

Пълен бункер 10°/17% 8.0°/14%
Празен бункер 14°/25% 10°/17%

Размери на машината
Дължина 209см 209см
Широчина 123см 123см
Височина 
С покривало за шофьора 209 см  209см
Без покривало за шофьора 126 см 126см
Тегло (нето) без батерия – 1045 кг
Тегло (нето) със стандартна батерия 1110кг  1500кг 
Минимално разстояние за завиване 242 см  242см 

Гаранция
24 месеца (или макс. 2000 работни часа) за частите и 12 месеца (или макс. 1000 работни
часа) за сервизното обслужване, с изключение на бързоизносващите се части.

Спецификациите подлежат на промяна  без предупреждение.

S20 КОМПАКТНА СЕДЛОВА МЕТАЧНА МАШИНА СРЕДЕН РАЗМЕР

Т Е Н Н А Н Т  Б ъ л г а р и я  О О Д
1407 София, yл. „Кричим” № 21
БЪЛГАРИЯ
Тел.: (02) 968 19 41
Факс: (02) 968 19 08
GSM: 088 797 87 87
GSM: 088 854 69 45
E-mail: bulgaria@tennant-cee.com
www.tennant-bg.com
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