E Q U I PA M E N T O

A CRIAR UM MUNDO MAIS LIMPO,
S EG U R O E SAU DÁV E L .

800

VA R R E D O R A D E G R A N D E P O RT E
D E C O N D U TO R S E NTA D O
< Ideal para ambientes exigentes com contentor de grande capacidade
e base resistente à corrosão, assim como um sistema de contenção de
pó com filtro de 4 fases
< Máxima produtividade com grande faixa de limpeza e
funcionalidades que facilitam o trabalho do operador
< Performance eficaz, através da recolha de todo o tipo de resíduos,
desde pó de cimento a pedras, papel e vidro

TAMANHO E PERFORMANCE ÚNICOS
QUE LIMPAM OS AMBIENTES MAIS EXIGENTES

A 800 é a máquina de maior dimensão e potência da sua classe – concebida para varrer elevadas
concentrações de resíduos industriais, pedras e vidro encontradas em ambientes industriais e fabris,
adequada para o interior e exterior das instalações.
DURABILIDADE PROLONGADA PARA AMBIENTES INDUSTRIAIS
Confie numa performance consistente em ambientes rigorosos e exigentes, devido à resistente
estrutura da varredora 800 em viga T, de aço, suporte de rodas em aço e resistente a dobras, assim
como os opcionais amortecedores de torre reforçados. O nosso grupo de engenheiros, responsáveis
por soluções personalizadas, consegue elaborar funcionalidades de protecção adicionais, assim
como outras opções específicas que vão ao encontro das suas necessidades.
A FILTRAGEM MÁXIMA REDUZ O PÓ QUE SE ENCONTRA NA ATMOSFERA
O sistema de filtragem de 4 fases da 800 inclui quatro filtros de elevada eficácia que recolhem
as partículas, captando o pó existente no ar. Além disso, é fácil perceber quando é que existem
entupimentos ocasionais nos filtros, através da luz indicadora e vibrador temporizado.
FÁCIL DE UTILIZAR PARA UMA MAIOR PRODUTIVIDADE
A varredora 800 é eficaz na recolha de lixo e facilita o trabalho dos operadores. Muito confortável
com um assento de operador com suspensão de luxo e direção assistida com volante inclinável.
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O sensor de temperatura ThermoSentry™ monitoriza o contentor e em
caso de temperaturas excessivamente
elevadas inicia paragens de aspiração.
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O contentor de descarga multinivelado
esvazia os resíduos para contentores
com alturas até 1,8 m.
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Simplifique a manutenção através
da escova de fácil acesso e mudanças
de filtro.
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Reduza o pó presente na atmosfera
com o sistema de filtragem de 4 fases
que inclui defletor de resíduos,
Perma-filter™, recipiente de cotão
e dois filtros de cilindros.
Maximize a eficácia de limpeza com
com o Sistema de Varrimento
II-Speed™ que adapta a velocidade
de aspiração e varrimento segundo
o tipo de resíduos.
A aba de recirculação com mola
permite que os resíduos que passam
sobre a escova central sejam
redirecionados sob a máquina
para serem recolhidos.

O contentor multinivelado
transfere os resíduos para
contentores com alturas
que podem chegar a 1,8 m
e a sua elevada capacidade
permite um maior tempo de
limpeza contínua.

OPÇÕES ACONSELHADAS
Alcance de limpeza alargado
Opte pelo kit de aspiração manual para
aumentar o alcance de limpeza ou o
soprador que ajuda a desalojar ou a
reposicionar os detritos em frente da
maquina.

Maior durabilidade
Base do contentor em aco
inoxidavel suporta os ambientes de
varrimento mais exigentes e mais
abusivos.

Conforto duplicado
Opte por uma cabine pressurizada
com aquecimento e ar condicionado
para maior conforto e segurança
do operador.

PEÇAS , CO N S U MÍV E IS
E AS SI ST Ê N CI A
TÉCN I C A O RI G I N A IS
TEN N A NT
Oferta de Assistência Técnica Tennant
▪ Maximize a segurança, a produtividade
e o tempo de funcionamento
▪ Controle e proteja o seu investimento,
reduzindo os custos totais de propriedade
▪ Beneficie de mais de 200 técnicos de assistência
por toda a Europa, formados nas fábricas
Peças & Consumíveis Tennant
▪ Opere a sua máquina com toda a confiança
▪ Beneficie de anos de operação sem preocupações
Soluções de Limpeza Tennant
▪ Aumente os seus objetivos de limpeza sustentável
▪ Escolha vantagens sustentáveis que
a sua empresa pretende

VA R REDORA DE CONDUTOR SENTADO 80 0

SISTEMA DE VARRIMENTO
Faixa de limpeza
Escova central
Comprimento (tubular) da escova central
Elevação da escova central
Troca da escova central
Escova lateral
Diâmetro da escova lateral
Contentor de resíduos
Capacidade de volume
Capacidade de peso
Altura de descarga
Alcance de descarga

168 cm
51,27 m
Hidráulica
Sem ferramentas
66 cm
850 L
907 kg
183 cm
51 cm

SISTEMA DE CONTROLE DE PÓ
Sistema de filtragem (4 fases para 4 microns)
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Velocidade da turbina de aspiração
Diâmetro do aspirador

Defletor de resíduos
Perma-Filter™
Tela enrolada
18 m2 coletor duplo
8,500 rpm
24 cm

SISTEMA DE TRAÇÃO
Velocidade de tração dianteira (variável até)
Velocidade de tração traseira (variável até)
Motor a gasolina/LPG
Motor a gasóleo
Capacidade de inclinação
Contentor cheio
Contentor vazio

16.0 km/h
7.2 km/h
62 kW GM
47 kW Cat
8.5˚ / 15%
15˚ / 27%

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA			
Comprimento
Largura
Altura
Com tejadilho superior
Sem tejadilho superior
Peso
Raio de viragem mínimo

305 cm
178 cm
210 cm
133 cm
2948 kg
3,43 m

GARANTIA
24 meses (ou máx. de 2000 horas de funcionamento) em peças e 12 meses (ou máx. de 1000 horas
de funcionamento) em mão-de-obra, consoante o que ocorrer primeiro, excluindo consumíveis.
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VER PARA CRER
Se desejar uma demonstração
ou informações adicionais contacte-nos:

TENNANT PORTUGAL, Equipamentos de Limpeza,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
Estrada de Albarraque
Centro Empresarial Sintra / Estoril VI
Armazém O
2710-144, Sintra, Portugal
Linha verde (Telf.): 800 20 60 68
Linha verde (Fax): 800 20 60 69
Tel: +351 21 9235251
Fax: +351 21 9243579
E-mail: info@tennant.pt

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com
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