
M17 Lavadora-
varredora a bateria
Uma lavadora-varredora a bateria inovadora de elevado desempenho 

focada em fornecer soluções personalizadas para dar resposta às 

necessidades do cliente. A máquina M17 limpa de forma eficaz numa só 

passagem, melhora a qualidade do ar interior e melhora a experiência do 

operador e supervisor, tudo numa só máquina!

R E I N V E N T E  O  M O D O  C O M O  O  M U N D O  L I M P A

Tecnologia ec-H2OTM

Ecrã LCD tátil Pro-
PanelTM ou módulo de 
controlo Touch-n-GoTM

Gestão de Frotas IRIS®

Tecnologia de lavagem 
com reciclagem ES®

Tecnologias disponíveis



1. O módulo de controlo Touch-n-GoTM com  

botão de arranque 1-Step™ proporciona aos 
operadores um acesso rápido a todas as definições, sem 
retirarem as mãos do volante. disponível também com 
tecnologia Pro-PanelTM opcional. 

2. A descarga mecânica elevada elimina a necessidade 
de manusear os resíduos e permite-lhe colocar os 
resíduos de maior dimensão no depósito para os eliminar 
posteriormente.

3. O degrau de acesso ao reservatório de recuperação 

proporciona um acesso fácil para inspecionar e limpar o 
mesmo.

4. O separador de água revolucionário, com patente 

pendente , ajuda a reduzir derrames e gotejamentos ao 
fornecer um fluxo de ar contínuo e capta a humidade que 
fica na mangueira de recuperação quando a máquina é 
desligada.

5. O rodo giratório assegura uma excelente recuperação 
de água, para ajudar a reduzir o risco de escorregadelas e 
quedas.

6. As opções com bateria de maior capacidade alargam 
o tempo de funcionamento, aumentando a produtividade.
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Acessórios opcionais

A proteção superior 
certificada em termos 
de FOPS (Falling Object 
Protective Structures 
[Estruturas de Proteção 
contra Quedas de Objetos]) 
ajuda a proteger o operador 
contra a queda de objetos.

O kit de proteção do 
rodo traseiro ajuda 
a evitar danos ao 
mesmo.

O tubo de aspiração 
molhado proporciona 
uma recuperação 
conveniente e rápida 
de derrames fora do 
corredor.

A lavadora de alta 
pressão tem um 
jato potente para 
sujidades difíceis.

O tubo de aspiração 
recolhe rapidamente 
os resíduos leves, tal 
como o plástico.

E mais…

Concebida com vista à produtividade
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1. A posição frontal de operação melhora a segurança 
e a visibilidade do operador. 

2. A proteção dianteira completa assegura a proteção 
das pernas e dos pés do operador.

3. O sistema de controlo de poeira de duas fases com 
o vibrador de filtros ShakeMaxTM mantém a qualidade 
do ar, ao conter a poeira gerada durante o processo de 
varrimento.

4. A tecnologia de Força Dupla DFS™ captura 
facilmente os resíduos de maior dimensão, os resíduos 
mais pesados, bem como lascas inferiores a 15 cm de 
comprimento para dentro do contentor. *O sistema de 

varrimento de Deslocação Direta opcional recolhe 
lascas mais compridas e os resíduos mais finos tais 
como a poeira e a areia.

5. O para-choques de aço envolvente ajuda a proteger 
o seu investimento.

6. Os pontos táteis amarelos poupam tempo e 
asseguram uma manutenção adequada.

7. Duplo motor de aspiração, com um desenho do rotor 
resistente à corrosão, para promover a durabilidade.

8. O cesto de resíduos mantém o material fora do 
depósito de recuperação e evita a obstrução.

9. O espaço envolvente do reservatório da solução 

foi concebido para proporcionar a máxima visibilidade, 
aumentando as linhas de visão para a escova de 
varredura lateral do lado esquerdo.

No interior da  
M17

Obtenha o 

desempenho que 

necessita

A lavadora-varredora 
M17 proporciona 
resultados de limpeza 
consistentes, até 
mesmo nos ambientes 
mais difíceis, com 
capacidades eficazes de 
varrimento, lavagem e 
limpeza de cantos.

Escova lateral de lavagem 
opcional para um maior 
alcance nos cantos e uma 
trajetória de lavagem 20% 
mais larga

Cabeça de escova 
cilíndrica para lavar 
superfícies de pisos 
difíceis

As escovas 
laterais duplas de 
varrimento padrão 
asseguram que toda 
a faixa de lavagem é 
varrida

*

Cabeça das escovas 
de disco para uma 
lavagem eficaz e uma 
mudança simples das 
escovas, sem recurso a 
ferramentas
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VER PARA CRER
Se desejar uma demonstração 
ou informações adicionais contacte-nos:

©2019 O logótipo da Tennant Company e outras marcas designadas com o símbolo “®” são marcas da Tennant Company, registadas nos EUA e / ou noutros países. 
Os produtos da Tennant Company são comercializados e assistidos através de fi liais da Tennant Company e distribuidores. Todos os direitos reservados.

Tennant Portugal - Equipamentos de Limpeza, 
Sociedade Unipessoal, LDA

Linha verde (Telf.): 800 20 60 68
+351 21 9235251

info@tennant.pt

SISTEMA DE LIMPEZA
Faixa de lavagem (compartimento das escovas principais) | Com escovas de laterais 1.015 mm | 1.220 mm
Faixa de varrimento de força dupla (sistema de varrimento principal) | Com escovas de varrimento duplas 915 mm | 1.700 mm
Faixa de varrimento de deslocação direta (sistema de varrimento principal) | Com escovas de varrimento duplas 889 mm | 1.700 mm
Velocidade da escova cilíndrica 500 rpm
Força descendente da escova cilíndrica (até) 250 Kg
Contentor de resíduos (em máquinas cilíndricas) 20 L
Velocidade da escova de discos 315 rpm
Força descendente da escova de discos (até) 250 Kg
Depósito de solução 285 L
Capacidade de solução (ES®) 435 L
Depósito de recuperação 346 L
Capacidade máxima de detritos | Força dupla utilizável | Deslocação direta utilizável 85 L | 70,8 L | 30,3 L

SISTEMA DE PROPULSÃO
Velocidade de propulsão de avanço (transporte variável a) | Velocidade de propulsão de avanço (lavagem variável a) 8,9 km / h | 6,5 km / h
Capacidade de inclinação de força dupla - Em funcionamento | Transporte | Carregamento do reboque* 10,5% | 13% | 20%
Capacidade de inclinação da deslocação direta - Em funcionamento | Transporte* | Carregamento do reboque* 5% | 13% | / 13%
*o contentor de varrimento tem de ser subido antes de subir uma rampa com 5° de inclinação

SELEÇÕES DE BATERIA (TEMPO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO ESTIMADO: MODO ECONÓMICO)
Pacotes opcionais de baterias Húmida 625 Ah C5
(Estão disponíveis carregadores de bateria para todas as baterias opcionais) Húmida 775 Ah C5
Carregamento ocasional disponível no 775 Ah C5 Húmida 860 Ah C5

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA
Comprimento da máquina básica 2.850 mm
Largura, corpo 1.370 mm
Altura (da parte de cima do volante) 1.480 mm
Com proteção superior 2.096 mm
Peso vazio (sem bateria) 1.515 kg
Raio de viragem mínimo 3.003 mm

GARANTIA
Consulte o seu representante local para obter informações sobre a garantia

Especificações da M17

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Estamos onde você está 

A Tennant possui as vendas diretas e a organização de 

manutenção líderes na indústria e uma rede com um ótimo 

suporte de distribuidores autorizados em todo o mundo.

Comprar, leasing, alugar 

Oferecemos opções flexíveis para lhe dar as máquinas de 

que precisa, independente da forma de como as precisa.

Soluções para as suas necessidades específicas 

Quaisquer que sejam as suas necessidades de limpeza, a  

Tennant oferece uma variedade de equipamento de alta qualidade 

para o ajudar a aumentar a sua produtividade de limpeza.

TennantTrue®  

Otimize o desempenho do equipamento e proteja o seu 

investimento com as peças e serviços da TennantTrue® .

Visando ser líder global em soluções de limpeza sustentáveis e inovadoras, com as quais os nossos clientes podem criar 
um mundo mais limpo, seguro e saudável, a Tennant cria soluções que estão a mudar o modo como o mundo limpa.

Tennant – Reinvente o modo como o mundo limpa


