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Características   
Sistema de Varrição 
Faixa de limpeza 860 mm 
Escova principal 
   Comprimento da escova principal (tubular) 
   Levantamento da escova principal 
   Troca da escova principal 
Escova lateral 
   Diâmetro da escova lateral 

 
660 rpm 

Alavanca mecânica 
Sem ferramenta 

 
380 mm 

Caçamba de detritos 
   Capacidade em volume 
   Capacidade em peso 

 
79 L 
68 kg 

Sistema de Controle de Pó 
Sistema de filtros 
Filtro de painel (filtra até 3 microns) 
Agitador do filtro 

 
4,6 m² 

Automático,temporizado 
Motor de aspiração 
   Diâmetro 
   Velocidade 

230 mm 
2.000 rpm 

Sistema de Tração 
Velocidade de deslocamento para frente (variável até) 4,7 km/h 
Velocidade de deslocamento de ré (variável até) 4,7 km/h 
Motor de tração 1,0 HP 
Baterias 
Sistema de 24 volts 

 
2 X 155 Ah 

Capacidade de rampa 
   Caçamba vazia 
   Caçamba cheia 

 
7,0 º/12,2% 
5,0 º/8,75% 

Dimensões da Máquina 
Comprimento 1600 mm 
Largura 910 mm 
Altura 
Punho na posição mais baixa 
Punho na posição do meio 
Punho na posição mais alta 

 
940 mm 

1000 mm 
1070 mm 

Peso 272 kg 
Giro mínimo em corredores 1730 mm 
Garantia Para mais informações, consulte seu representante local Tennant. 

 Especificações do Modelo S10 
VARREDEIRA INDUSTRIAL COM 
OPERADOR A PÉ 
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