
VARREDEIRA GREEN MACHINES 636HS
A mais moderna varredeira de aspiração
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Remova resíduos e sujeiras de forma mais eficiente com 
a versatilidade da varredeira de aspiração 636HS.

Garanta lugares públicos mais agradáveis. A 636HS impressiona pelo trabalho em áreas urbanas 
congestionadas, estacionamentos e áreas externas onde a limpeza profissional é necessária.

CONTROLE DE PÓ INOVADOR

A varredeira 636HS tem um excelente controle de pó ao mes-
mo tempo que utiliza 70% menos água do que as varredeiras 
convencionais. Tudo isso graças ao CloudMaker™, tecnologia 
inovadora para controle de pó.

CONFORTÁVEL E FÁCIL DE USAR

Fácilmente ajustável ao operador, a varredeira 636HS propor-
ciona uma visão ampla e controle ergonômico eficiente. Ajuste 
completo do banco e rádio com CD player são itens padrão.

CONSTRUÇÃO SÓLIDA

Com materiais de alta qualidade, não corrosivos de aço inox-
idável, a varredeira 636HS possui estrutura resistente. Seu 
sistema de suspensão independente garante um desempenho 
tranquilo e seguro mesmo nas superfícies mais irregulares.

RÁPIDA E PRODUTIVA

Operadores chegam no trabalho com rapidez e segurança 
graças à sua velocidade de transporte de 32km/h e ao siste-
ma Vari-track™ de extensão das rodas dianteiras com trans-
missão inteligente de tração nas quatro rodas.

ADAPTADA AO MEIO FIO

Compacta e atrativa, a varredeira 636HS é segura e não atra-
palha o bem estar dos pedestres, comerciantes ou moradores 
quando em uso.



B

A

G

H



A

B

C

D

E

F

G

H

Aumente a segurança devido à ampla 
visibilidade da cabine.

Varre ao redor dos obstáculos devido 
ao sistema que conta com o auxílio de 
duas escovas independentes garantindo 
precisão e uma limpeza minuciosa.

Excelente estabilidade e desempenho em 
altas velocidades, graças ao sistema Vari-
track™ de extensão das rodas dianteiras.

Maior agilidade e facilidade ao realizar as 
manutenções preventivas regulares devido 
ao fácil acesso aos principais sistemas.

Mesmo conforto de dirigir um carro 4X4 e 
suspensão totalmente independente.

Aumente a eficiência na varrição com 
a caçamba de aço inoxidável de 1m3 e 
capacidade de carga de 800kg.

Confie na qualidade e longa durabilidade 
da varredeira 636HS.

Simplifique a operação e manutenção com 
o sistema de monitoramento a bordo. A 
varredeira 636HS tem uma tela LCD que 
fornece informações em tempo real ao 
operador e ao mecânico.
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Mantenha um ambiente externo saudável com a tecnologia  
CloudMaker™ e 3 estágios de filtragem de pó.

A exposição a pequenas partículas de pó, têm sido associadas a muitos dos 
problemas de saúde e é hoje uma questão crítica da natureza ambiental.

CONSERVE OS RECURSOS NATURAIS E O SEU ORÇAMENTO

A tecnologia CloudMaker™ reduz o impacto ambiental negativo, usando 70% menos água do que os 
sistemas de controle de pó convencionais. Isso diminui o custo e elimina uma complicada reciclagem de 
água, que exige manutenção e limpeza regular de filtros, tanques e injetores.

SISTEMA DE CONTROLE DE PÓ DE 3 ESTÁGIOS

Cada estágio elimina pó do fluxo de ar.

A entrada lateral força o ar para dentro 
de um grande ciclone, separando os 
resíduos e a poeira para baixo e para 
fora na corrente de ar.

Em seguida, o ar passa 
através da tela de 
filtragem de inox.Finalmente, ciclones duplos criam um efeito de 

centrifugação que virtualmente elimina todo o pó 
remanescente no fluxo de ar antes que este seja 
descartado para fora da máquina.

1

3
2



1375-09 636HS Brochura Português

©2011 Tennant e Green Machines são marcas registradas da Tennant 
Company, da qual os produtos são comercializados pela equipe de 
vendas Alfa, uma empresa Tennant e seus distribuidores.

Distribuidor Autorizado

Rua Barão de Campinas, 715 
São Paulo, SP - 01201-902

Vendas: (11) 3320-8550   
Assist. Técnica: (11) 3320-8555   

Fax: (11) 3320-8551

www.alfatennant.com.br 
info.brasil@tennantco.com

Especificações Técnicas 636HS

SISTEMA DE VARRIÇÃO

Tipo Varredeira de aspiração
Faixa de limpeza: mínima (escovas retraídas) 1,200 mm
Máximo (escovas totalmente estendidas) 2,050 mm
Volume de capacidade da caçamba 1 m³
Capacidade de peso: carga 800 kg
Material da caçamba Aço inoxidável

SISTEMA DE PROPULSÃO

Motor padrão Kubota 1505T diesel 42 hp  
 (31.4 kW)
Suspensão: frente e traseira Sistema de suspensão  
 independente
Velocidade em transporte 0-32 km/h
Velocidade varrendo 0-13 km/h
Bitolas:
 Varrendo 950 mm
 Em transporte 1,190 mm

SISTEMA DE CONTROLE DE PÓ

Sistema de filtragem de pó Três estágios de filtração
 estágio 1 Ciclone na entrada lateral  
  da caçamba
 estágio 2 Tela de filtragem
 estágio 3 Ciclones duplos

Sistema supressor de resíduos
 CloudMaker™ Padrão
 Ventuinha de aspiração 12 lâminas em aço

DIMENSÕES DA MÁQUINA

Comprimento: máquina padrão 3,450 mm
Largura da máquina 1,140 mm
Altura com o giroflex voltado para baixo 1,980 mm
Peso: líquido
 Peso de trabalho 1,950 kg
 GVWR 2,800 kg
 Entre eixo 1,400 mm
Distância de giro
 Guia-a-Guia 3,250 mm
 Parede-a-Parede 4,040 mm

Peças genuínas Tennant, 
Assistência e Serviço

VANTAGENS DAS PEÇAS 
GENUÍNAS TENNANT
Opere a sua máquina com 
confiança, escolhendo as peças 
genuínas Tennant. Somente elas são 
compatíveis com o equipamento. 
Para sua tranquilidade aceite 
somente peças genuínas.

ATENDIMENTO
Oferecemos soluções de classe 
mundial para todo atendimento de 
pós-venda e assistência técnica.

GARANTIA
Nossos equipamentos possuem 
garantia para condições normais de 
uso e contra defeitos de fabricação.

EQUIPAMENTO OPCIONAL
• Ar condicionado
• Câmera de vídeo colorido  
na traseira

• Lavadora de pressão
• Lubrificação Central

Soluções de Limpeza Urbana Tennant
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