
Sentinel
VaRReDeiRa paRa SeRViÇoS peSaDoS 
em amBienteS inDuStRiaiS  eXteRnoS 

 Desempenho superior na varrição de ambientes industriais externos 
amplos e congestionados.

 Contrubui com o meio ambiente, controlando o pó em todas as 
condições de clima.

 Dotada da melhor visibilidade para o operador em sua categoria,  
com um projeto de cabine em posição avançada, que faz com que  
o operador disponha de ampla visão da área de trabalho.

C R i a n D o  u m  m u n D o  m a i S  l i m p o ,  S e g u R o  e  S a u D á V e l .
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Proporcionando comprovada qualidade, confiabilidade e desempenho, a varredeira Tennant 
Sentinel® possui uma surpreendente facilidade de manobra, que permite realizar varrição de 
praticamente todo tipo de detrito – pó de minério, cimento, areia, pedras e detritos de grande 
porte, vidro quebrado dentre outros.

ALTO DESEMPENhO, CONTROLE DA SUJEIRA COM BAIxO CUSTO
Com exclusivo projeto de dupla aspiração, o sistema de controle de pó da Sentinel atende 
às mais rigorosas exigências ambientais, tal como PM-10 sem necessitar de tanques de água, 
caminhões pipa ou kits especiais de redução de poeira.

FACILIDADE DE MANOBRA INSUPERÁVEL
Contorna os obstáculos e percorre diferentes vias, utilizando a facilidade de manobra da direção 
hidráulica atuante nas quatro rodas da Sentinel, e raio de giro de quatro metros. Com uma altura 
de apenas 2.540 mm, a Sentinel consegue se deslocar por passagens baixas. 

CABINE SEGURA, CONFORTÁVEL E COM AMPLA VISÃO
Portas de vidro e pára-brisas Full-length TotalView™, proporcionam aos operadores uma visão 
clara da área de varrição, maximizando a segurança e possibilitando maior concentração no 
trabalho em execução.

VaRReDeiRa De fáCil manoBRa paRa SeRViÇoS peSaDoS 
em amBienteS inDuStRiaiS eXteRnoS, pRopoRCionanDo 
uma limpeza pRatiCamente iSenta De pó



A Garanta uma varrição 
ambientalmente segura com o 
máximo controle de pó, utilizando 
aspiradores duplos. 

B Desempenho consistente - durante 
todo o ano - com avançado sistema 
de controle seco de pó.

C Recolha quase todos os tipos de 
detritos com a exclusiva caçamba de 
aço inoxidável à prova de corrosão.

D A máquina se ajusta automaticamente 
às variações da superfície com a 
escova principal flutuante e suspensa 
unicamente pelo seu ponto central. 

E Todas as funções de varrição com 
facilidade de acesso em um painel 
dinâmico e fácil de usar.

F Maximize o conforto do operador 
com a cabine de isolamento acústico 
e controle de pó de até 3 mícrons.

G Manobre pelas áreas mais 
congestionadas com raio de giro 
3.960 mm e direção hidráulica nas 
quatro rodas.

H Maximize a segurança de varrição 
com as portas de vidro TotalView™ 
e o projeto de cabine em posição 
avançada.
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BaSCulamento alto, 
máXima SeguRanÇa, 
fáCil aCeSSo

 O basculamento de até 2,9m de altura 
possibilita a descarga em grandes  
"roll-offs" e caminhões basculantes. 

 Projeto de cabine em posição avançada, 
proporciona segurança máxima.

 Acesso fácil ao motor que facilita a 
manutenção.

DIFERENCIAIS 

Amplie o alcance da limpeza.  
A escova de varrição frontal Vario 
Sweeping Brush™ proporciona  
maior flexibilidade em áreas difíceis  
de alcançar.

Maximize a sua produtividade.  
O tubo extensor de aspiração permite 
aos operadores limparem áreas 
pequenas, tais como drenos, áreas  
sob ou em torno de obstáculos. 

Descarga em múltiplos níveis.  
A descarga multinível de até 2,9 m  
com indicador de sobrecarga da 
caçamba, possiblita que você 
descarregue os detritos onde precisar. 
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VEJA EM AÇÃO
Para obter uma demonstração ou informações adicionais,  

envie um e-mail para info.brasil@tennantco.com

VaRReDeiRa paRa SeRViÇoS peSaDoS em 
amBienteS inDuStRiaiS eXteRnoS
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SISTEMA DE VARRIÇÃO 

Faixa de limpeza
Com escovas laterais duplas   2.210 mm
Com escovas laterais duplas

e Vario Sweeping Brush™   3.200 mm
Escova principal

Comprimento da escova principal   1.300 mm
Diâmetro da escova principal   610 mm

    Diâmetro da Vario Sweeping Brush™  970 mm
Caçamba de detritos 
   Capacidade em volume   2,6 m3

   Capacidade em peso
      Descarga baixa   3.175 kg
      Descarga alta   1.814 kg
   Altura da descarga
      Basculamento baixo   1.020 mm
      Basculamento alto   2.900 mm 

SISTEMA DE TRAÇÃO

Motor a diesel turbo    padrão Caterpillar 99 hp / Caterpillar 74 kW
Capacidade de rampa
   Caçamba cheia   8 graus 
   Caçamba vazia   12 graus 

SISTEMA DE CONTROLE DE PÓ

Sistema de filtragem   Filtragem a seco
Descrição do filtro   Envelope sintético resistente a mofo
Área de filtragem   21 m2 filtro de painel
Motor da ventoinha de aspiração (2)   15 hp cada / 11 kW cada 

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Comprimento
Máquina padrão   4.450 mm
Com Vario Sweeping Brush   5.200 mm

Largura   1.780 mm
Altura   2.540 mm
Peso líquido da máquina base   5.670 kg
Raio de giro   4 m 

GARANTIA

A garantia do equipamento é de 12 meses e cobre defeitos de fabricação.  
Problemas ou quebras de peças por falha na operação não são cobertos pela garantia.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As varredeiras de piso utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas.

VANTAGEM DAS PEÇAS 
ORIGINAIS ALFA TENNANT

Opere sua máquina com 
confiança, escolhendo peças 
originais da Alfa Tennant, 
pois somente elas foram 
projetadas em conjunto com 
o equipamento.
Para aumentar a vida útil 
do seu equipamento aceite 
apenas peças e suprimentos 
originais.
Tenha a certeza de obter 
um excelente atendimento 
também após adquirir o 
equipamento. Nossa equipe 
de assistência técnica local 
está em constante treinamento 
para melhor atendê-lo quando 
mais precisar.

Rua Barão de Campinas, 715
Campos Elíseos
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


