
TENNANT V-CAN PÖLYNIMURIT

Tehokkaita ja helppokäyttöisiä TENNANT V-CAN 
pölynimureita käytetään erityisesti toimistoissa, 
kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa ja vastaavissa 
tiloissa. Imureissa on hiljaiset moottorit, jolloin 
niillä voidaan työskennellä päiväaikaan. Muotoi-
lu on tehty mahdollisimman ergonomiseksi, jotta 
käyttäjän on helppo kantaa ja liikutella kevytra-
kenteista imuria myös portaissa. 

V-CAN-10 PÖLYNIMURI

V-CAN-10 pölynimuri on täydellinen imuri kompakteihin tiloihin. 
Imuri on kevyt kantaa ja käyttäjän ergonomiaa on ajateltu jalka-
käyttöisellä on/off-kytkimellä. Imurissa on omat telineet imuput-
kelle sekä sähkökaapelille. HEPA-suodatin on saatavana lisävarus-
teena.

V-CAN-12 PÖLYNIMURI
Imurisarjan keskimmäinen on vahva valinta päivittäissiivoukseen.  
Sähkökaapeli on irrotettava ja sille on oma paikkansa imurin ta-
kana olevassa kiinnikkeessä. Laitteessa on 3-vaiheinen suodatin. 
HEPA-suodatin lisävarusteena. 

V-CAN-16 PÖLYNIMURI
V-CAN-16 on erittäin tehokas imuri, joka soveltuu moneen tarkoi-
tukseen. Imurin takana on oma kiinnike sähkökaapelille. Laittees-
sa on nopeudensäädin, josta voidaan säätää äänenvoimakkuutta. 
Imuri ilmoittaa, kun pölypussi on täynnä. Vakiotoimitukseen kuu-
luu lisäksi teleskooppiputki.
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TEKNISET TIEDOT V-CAN-10 V-CAN-12 V-CAN-16

Säiliön tilavuus 10 l 12 l 14 l

Kapasiteetti 104 m3/h 157 m3/h 157 m3/h

Teho 700 W 840-900 W 840-900 W

Äänitaso 68 dBA 63 dBA 63 dBA

Pölypussi paperi mikrokuitu (fleece) mikrokuitu (fleece)

Pölypussin tilavuus 6 l 11 l 11 l

Sähkökaapelin pituus 8 m 12 m 12 m

Letkun halkaisija 32 mm 32 mm 32 mm

Jännite 120 V 120 V 120 V

Mitat 33,5 x 33 x 33 cm 38,5 x 39 x 32,5 cm 40 x 42 x 36,5 cm

Paino 4,1 kg 6,3 kg 6,5 kg
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V-CAN-12 ja V-CAN-16 
imureissa on kolmivaihei-
nen suodatin, joka pitää 
sisäilmanlaadun hyvänä. 
HEPA-suodatin kuuluu 
V-CAN-16 imuriin vakiona ja 
V-CAN-12 imuriin se on saa-

tavana lisävarusteena.

TENNANT V-CAN pölynimu-
reiden muotoilussa on py-
ritty huomioimaan käyttä-
jää mahdollisimman paljon. 
Imureissa on monia käyttä-
jää helpottavia ergonomisia 

toimintoja.

Ympäristöystävällisemmin 
valmistetuissa V-CAN-12 ja 
V-CAN-16 imureissa on käy-
tetty materiaalina kierrätet-

tyä muovia.


