
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Tennant Company se dedica a fornecer informações e insights para ajudar os clientes 
a armazenar equipamentos não utilizados com segurança durante a pandemia do 
COVID-19. 
 

Cuidados com o equipamento: Dicas para armazenar corretamente seu equipamento 
 

1) As baterias são um dos itens de substituição mais caros do equipamento. Siga as instruções de 
armazenamento do fabricante da bateria, que incluem: 

a. Carregue as baterias e recarregue as baterias pelo menos uma vez por mês. 
b. Limpe as baterias e as conexões antes de guardar a máquina para prolongar sua vida útil. 
c. Verifique os níveis de água nas baterias, encha com água destilada, se necessário. 
d. Remova todas as baterias de lítio de equipamentos pequenos, desconecte as baterias de outras 

peças do equipamento. 
2) Drene e limpe os tanques, mangueiras e componentes dos tanques de solução e recuperação. Abra as 

tampas do tanque e das mangueiras de drenagem para permitir a circulação do ar. 
3) Remova os sacos de pó e limpe os filtros. 
4) Esvazie a caçamba de detritos das varredeiras. 
5) Armazene a máquina em uma área seca, com rodo e cabeçote da lavadora ou cabeçote de varredeira na 

posição levantada. 
6) Verifique a pressão dos pneus (somente pneumáticos). 
7) Coloque papelão embaixo dos pneus para evitar que marquem o piso. 
8) Para evitar possíveis danos à máquina, armazene o equipamento em um ambiente livre de roedores e 

insetos. 
 

Solicitar a manutenção preventiva realizada pelos técnicos da Assistência Técnica da Alfa Tennant é uma 
ótima maneira de garantir que seu equipamento funcione de maneira eficiente após o armazenamento de longo 
prazo. 
 
A Tennant Company está comprometida em trabalhar com parceiros do setor de limpeza para manter um 
mundo mais limpo, seguro e saudável. Parabenizamos você pelo trabalho essencial realizado, limpando 
suas instalações ajudando no controle da pandemia do COVID-19. Obrigado por sua ajuda em proteger a 
população. 

 
Please contact us with any questions. 
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