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NOVA TWISTER

Este manual é fornecido com cada novo modelo e fornece as instruções de utilização e
manutenção.
Leia todo o manual e compreenda o modo de funcionamento da máquina antes de a
utilizar ou de efetuar operações de manutenção.


A varredeira Nova Twister tem uma excelente assistência, no entanto, os melhores
resultados serão obtidos com custos mínimos se:
o A varredeira for utilizada com os devidos cuidados;
o A varredeira for revista regularmente de acordo com as instruções de
manutenção fornecidas neste manual.
o A manutenção da varredeira for efetuada com peças fornecidas /
recomendadas pelo fabricante ou de igual qualidade.



A varredeira Nova Twister foi projetada exclusivamente para coletar resíduos secos
e pó de pisos de galpões de fábrica, armazéns, pátios e áreas de pedestres.



Para qualquer uso da máquina fora deste tipo de aplicação, favor consultar a Alfa
Tennant, ou será considerado indevido.



A Varredeira Nova Twister deve ser operada, mantida e reparada somente por
profissionais habilitados e familiarizados com o equipamento e devidamente
informados de eventuais perigos. O treinamento de seu pessoal deve ser feito pelo
representante autorizado ou diretamente pela fábrica.



A Alfa Tennant não se responsabiliza por acidentes ou por danos causados à
máquina ou ao local onde ela estiver sendo operada quando a mesma for utilizada
inadequadamente ou em consequência de modificações executadas sem prévia
autorização por escrito.

Preencha no ato da entrega da varredeira:

Modelo:____________________________
Data da Entrega:_____________________
Nº de Série:_________________________

PROTEGER O AMBIENTE
Elimine os materiais de
empacotamento, os
componentes da máquina
antigos, como baterias, líquidos
perigosos, como óleo, de uma
forma ecologicamente segura
de acordo com os
regulamentos de eliminação de
lixo locais.
Lembre-se de reciclar sempre.
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MEDIDAS DE SEGURANÇA
POR RAZÕES DE SEGURANÇA:
1. A máquina não deve ser utilizada:
- a não ser por pessoal treinado e
autorizado;
- a não ser que o manual do operador tenha
sido lido e compreendido;
- em áreas com produtos inflamáveis ou
explosivos;
- em áreas com objetos suscetíveis a cair;
- em áreas sem a ventilação adequada.
2. Antes de ligar a máquina:
- verifique se todos os equipamentos de
segurança estão instalados e funcionando
corretamente;
- verifique se a direção está funcionando
corretamente.
3. Quando utilizar a máquina:
- não transporte passageiros na máquina;
- siga sempre as regras de segurança e de
trânsito;
- cuidado ao transpor lombadas pois o
equipamento tem pouca altura livre do solo;
- comunique imediatamente qualquer dano
ou avaria da máquina.
4. Antes de sair da máquina ou de efetuar
operações de manutenção:
- pare a máquina numa superfície plana;
- acione o freio de mão;
- desligue a máquina e retire a chave.
5. Quando efetuar a manutenção da
máquina:
- evite aproximar-se de peças em
movimento. Não use casacos, camisas ou
mangas largos quando trabalhar na
máquina;
- bloqueie os pneus da máquina antes de
elevar a máquina com o macaco;

- levante a máquina com o macaco apenas
nos pontos indicados para tal;
- mantenha a máquina bloqueada e
levantada com apoios fixos;
- utilize um macaco que suporte o peso da
máquina;
- use proteção nos olhos e ouvidos se utilizar
água ou ar comprimido;
- use peças sobressalentes fornecidas pela
Alfa Tennant ou por ela aprovadas.
6. No reabastecimento:
- o motor deve estar desligado;
- é proibido fumar e/ou manusear chamas
nas proximidades.
7. Quando carregar/descarregar a máquina
para um/de um caminhão ou carreta:
- desligue a máquina;
- utilize um caminhão ou carreta que
suporte o peso da máquina;
- Acione o freio de mão depois de
carregar a máquina;
- bloqueie os pneus da máquina.
- fixe a máquina ao caminhão ou carreta.

ATENÇÃO


Veículos com três rodas são menos
estáveis que os de quatro rodas. Evite
movimentos bruscos e reduza a
velocidade antes de contornar curvas
acentuadas.



Não acione o Batedor do Filtro com o
compartimento do mesmo aberto ou
sem as caixas de recolhimento.
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Adesivos de segurança aparecem nos locais
indicados. Substitua qualquer adesivo
danificado.
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COMPONENTES DA MÁQUINA

NOVA TWISTER

1. Botão de acionamento da escova central
2. Botão de acionamento da escova lateral
3. Botão de acionamento do farol
4. Contador de horas de serviço (horímetro)
5. Botão de acionamento da vibração do
filtro de poeira (batedor)
6. Buzina
7. Chave de ignição
8. Farol
9. Volante
10. Extintor de incêndio
11. Acento ajustável
12. Sinalização Luminosa de Segurança
13. Cilindro GLP
14. Capô do motor
15. Escova lateral
16. Roda dianteira
17. Flap para grandes resíduos
18. Lâmina de vedação lateral
19. Tampa lateral da máquina
20. Roda Traseira
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DESPALETIZAÇÃO

VARRIÇÃO

1. Remova o filme plástico protetor;

1. Com a varredeira desligada, ajuste o
banco para a posição mais confortável para
o operador:

2. Solte os ganchos que fixam a máquina ao
pallet;
3. Posicione a rampa junto ao pallet;
4. Remova os calços das rodas;
5. Abrir a válvula do cilindro de gás;
6. Ligue a maquina;
7. Solte o freio de mão;
8. Conduza-a para fora do pallet
cuidadosamente.

PRIMEIRA OPERAÇÃO








A máquina é fornecida com um par de
chaves. Guarde uma delas em local
seguro;
Antes do despacho, a varredeira Nova
Twister é testada em todas suas funções
pela fábrica;
A primeira operação deve ser feita e/ou
acompanhada por um representante da
Alfa Tennant;
O equipamento sai de fabrica com o
cilindro de gás abastecido.
Troque o óleo do motor após as
primeiras cinco horas de
funcionamento. Depois siga a
recomendação contida no manual de
instruções do fabricante.



Sentado no banco, puxe a alavanca de
ajuste para fora e deslize o banco até a
posição desejada.

2. Dando a partida na varredeira Nova
Twister:




Com a chave de ignição desligada, abra
o registro do cilindro de GLP;
Vire a chave para a posição “ I ” e acione
o Botão de Injeção do GLP por 4
segundos;
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De a partida girando a chave de ignição
no sentido horário, para além da posição
“ I ” e mantenha assim até que o motor
entre em funcionamento;
Assim que o motor entrar em operação
desloque a alavanca de aceleração até a
posição de aceleração máxima.





Pressionando a parte superior do pedal
de aceleração, a varredeira irá mover-se
para frente;
Pressionando a parte traseira do pedal,
o movimento será inverso;

Acione o Botão
de acionamento da
vibração do filtro de
poeira para evitar a
saturação do mesmo;

A frequência
deste procedimento
deve ser maior quando o piso que
está sendo varrido tem muita poeira
fina.

3. Realizando a varrição:

4. Descarte do resíduo recolhido:



Acione o Botão da escova central para
que a mesma entre em operação;
Acione o Botão da escova lateral para
que a mesma entre em operação;



Com a máquina desligada, levante a
alavanca trava das caixas de
resíduo e as remova;
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Descarte a sujidade recolhida em
local apropriado.

CUIDADOS NA VARRIÇÃO
1. Varrição em locais com acumulo de
água:






A Varredeira só deve ser utilizadas
em locais secos. Se houver uma
poça d’água em seu caminho a
aspiração deve ser desligada para
evitar que o filtro seja umedecido;
Levante e
segure a
alavanca de
aspiração para
transpor a poça
d’água;
Quando estiver
de volta a um
local seco, solte
a alavanca,
religando a aspiração.



Puxe a alavanca do flap para cima
até que a escova central possa
recolher o resíduo maior. O retorno
do flap é automático, basta o
operador soltar a alavanca.

REGULAGENS
1. Escova Central:

2. Varrição de resíduos grandes:

Com o desgaste das cerdas da escova
central a varrição ficará imperfeita. Para
regular a escova proceda da seguinte
forma:





Ao se defrontar com resíduos
grandes, como por exemplo um
copo descartável, o operador deve
levantar o flap momentaneamente a
fim que o mesmo seja recolhido pela
escova central;

Coloque a chave de partida na
posição “ I ”, acione o botão da
escova central e, com a escova
abaixada, volte a chave para a
posição “O”;
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1.1. Remoção da escova central:






Coloque a chave de partida na
posição “ I ”, acione o botão da
escova central e, com a escova
abaixada, volte a chave para a
posição “O”;
Remova a lateral do lado esquerdo
da máquina;

Levante o capô do motor;
Atenção: Levante a trava de
segurança para qualquer
manutenção na máquina com o
capô do motor aberto.




11

Remova a lateral do lado direito da
máquina;
Ao levantar a lâmina de vedação
lateral, é possível visualizar as
cerdas da escova tocando o chão;




Solte a contra porca (1) e solte o
manípulo (2) para aumentar a
pressão da escova no piso.



Gire o manípulo e remova a placa
frontal;
Solte os fechos, girando-os em
180º, e remova a placa que sustenta
a lâmina de vedação;

NOVA TWISTER



Puxe a escova para fora da
varredeira.

Não passe a varredeira sobre
tiras de tecido ou plástico, fita de
arquear embalagem, fitilho,
barbante, arame ou qualquer
material semelhante. Esse tipo de
material pode se enrolar na
escova e isso pode causar o
travamento da mesma,
ocasionando graves danos à
varredeira. Se acidentalmente
varrer algum destes materiais,
pare a varrição e limpe a escova
seguindo os passos mostrados
neste manual.



Remova a lateral do lado direito da
máquina;



Solte a contra porca (1) e solte o
manípulo (2) até que as cerdas
encostem no piso novamente.

2.1. Removendo a escova lateral:
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2. Escova Lateral:
Conforme as cerdas da escova lateral
vão se desgastando, a altura da mesma
deve ser ajustada. Para realizar esse
ajuste proceda da seguinte forma:




Coloque a chave de partida na
posição “ I ”, acione o botão da
escova lateral e, com a escova
abaixada, volte a chave para a
posição “O”;
Levante o capô do motor;

Solte o parafuso que fixa a escova
pela parte inferior e a remova.

3. Limpeza do filtro:
Durante a utilização da varredeira o filtro
fica saturado gradualmente e deve ser
limpo para garantir o perfeito
funcionamento da Nova Twister.


Levante o capô do motor;

NOVA TWISTER

GARANTIA
A Nova Twister é garantida contra
defeitos de fabricação e montagem por
um período de 12 meses da data da
compra quando mantida e operada de
acordo com as instruções deste manual
e quando utilizada em serviços normais
de limpeza.
Esta garantia não cobre danos
acidentais, perda de partes assim como
uso impróprio. Estão também excluídas
da garantia todas as peças que se
desgastam em uso normal.
Qualquer anomalia deverá ser
comunicada à Alfa Tennant pelo
telefone (11) 3320-8555 ou pelo
endereço eletrônico at@tennantco.com .
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Solte os quatro fechos que travam a
tampa do filtro, girando-os em 180º,
e remova a tampa;
Solte os dois manípulos que fixam o
filtro, desconecte o terminal do
batedor e remova o suporte;
 Utilize ar
comprimido para
remover o acumulo de
sujeira no filtro. Caso
não tenha este recurso
disponível, é possível
limpar o filtro
segurando-o na
horizontal a um metro
do chão com a guarnição de
borracha voltada para baixo e soltálo. Repita este processo três vezes.

NOVA TWISTER

MANUTENÇÃO
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Caso a varredeira pare de funcionar em
local inapropriado e precise ser
removida manualmente, proceder da
seguinte forma:



Deve-se desativar o sistema de freio
hidráulico da roda dianteira soltando
manípulo (1) que atua como contra
porca e em seguida, o manípulo (2).
Atenção: não deixe o sistema de
freio hidráulico desativado. E
sempre utilize o freio de mão ao
estacionar a varredeira.

NOVA TWISTER

A varredeira Nova Twister é equipada
com uma mangueira que facilita a
operação de troca de óleo hidráulico.
Para realizar a troca proceda da
seguinte forma:






Com a máquina desligada, levante o
capô do motor;
Retire a lateral esquerda solte a
abraçadeira e puxe a mangueira um
recipiente e libere o óleo;
Reposicione a mangueira e prossiga
com a colocação do óleo novo.

DADOS TÉCNICOS
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OBSERVAÇÕES
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