6200

Varredeira Compacta com
Operador a Bordo
• Desempenho superior. Retenção de pó
e eficiente varrição em uma única
passagem
• Facilidade de manobra, graças a seu
tamanho compacto e facilidade de
operação
• Projeto e engenharia confiável
proporciona redução dos custos de
limpeza

A varredeira 6200 oferece facilidade
de operação e maior produtividade

Construída com peças e engenharia de qualidade superior, e utilizando
uma caçamba de descarga com diferentes alturas, a Varredeira 6200
proporciona uma operação contínua. Você consegue maior
produtividade e eficiência, pois a limpeza é feita com apenas uma
passagem da máquina.
Liderança em varrição e controle de pó
O AutoAdjust™ faz com que a altura da escova faça a
compensação gradual do desgaste das cerdas para uma ótima
varrição da poeira leve e detritos em uma só passagem. O controle
de pó de dois estágios da 6200 ajuda a remover o pó transportado
pelo ar.
Durabilidade sem preocupações
Uma sólida estrutura de aço, sistema de óleo hidráulico e trocas de
escova sem ferramentas mantêm a 6200 sempre trabalhando e em
perfeitas condições, aumentando seu tempo de operação.
A facilidade de operação aumenta a produtividade
A facilidade de uso, a excelente visualização dos controles e a
caçamba de descarga multinível tornam esta máquina uma das
mais fáceis de operar! A caçamba pode descarregar os detritos
automaticamente em recipientes de até 1,37 m de altura.

OPCIONAIS

Amplie o alcance da limpeza
Acesso à áreas difíceis de alcançar,
utilizando um extensor opcional de
aspiração ativado instantaneamente.
Aumente sua capacidade
Com o Quick Mop™ você pode mopear
com eficiência concreto liso ou superfícies
acabadas, usando um mop com faixa de
limpeza de 1,7 m.
Aumente a produtividade
As escovas em ambos os lados da
máquina expandem a faixa da varrição,
limpando mais espaço em menos tempo.

DESCARGA ALTA, MÁXIMA SEGURANÇA, FÁCIL ACESSO
Uma caçamba standard com altura de descarga variável agiliza a limpeza,
eliminando a necessidade de novo manuseio dos detritos. A caçamba de grande
capacidade permite que o operador trabalhe mais entre cada descarga.
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Proteja as instalações, equipamentos e sua varredeira com párachoques traseiro e os roletes protetores de canto.
Mantenha o máximo em potência de limpeza com o AutoAdjust™,
sistema patenteado, que ajusta automaticamente o compartimento
da escova à medida que as cerdas vão se desgastando.
O Thermo-Sentry™ monitora a temperatura da caçamba,
desligando a aspiração se a temperatura atingir níveis excessivos
e perigosos.
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Aumente a eficiência da operação da caçamba com um
sistema de quatro lados, carregamento frontal e varrição
ajustável aos tipos de detritos.
A caçamba de plástico rotomoldado Duramer™ assegura um
nível de corrosão zero e aumenta a vida útil da máquina.
O Sistema VCS eficientemente controla o pó e agita o filtro
para evitar sua obstrução.

6200 - VARREDEIRA COMPACTA COM OPERADOR A BORDO
CARACTERÍSTICAS

PEÇAS GENUÍNAS TENNANT,
SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO

A importância das Peças Originais Tennant
Opere sua máquina com segurança utilizando
sempre peças originais Tennant. Assim como
em 80 países, em todo o Brasil elas estão

disponíveis nos distribuidores autorizados da
marca. As peças originais Tennant foram
projetadas para garantir o perfeito
funcionamento das máquinas.

Se precisar de assistência procure um

distribuidor autorizado Tennant. Só ele possui

profissionais treinados pela fábrica, e apoio da
equipe Tennant do Brasil em todo o território

nacional, para fornecer um completo suporte
técnico aos clientes.

Tennant do Brasil
Rua Quintana, 887/Cj.114
São Paulo/SP - 04569-011
Fone: (11) 5105.4990
Fax.: 5105.4994
email: info.brasil@tennantco.com
www.tennantco.com
1850-23-PT Folheto de vendas 6200
©2006 Tennant e Nobles são marcas registradas da Tennant Company.
A venda e manutenção dos produtos são realizadas por meio de sua
rede de distribuidores autorizados.

Sistema de Varrição
Faixa de limpeza
Uma escova lateral
Duas escovas laterais
Escova principal
Comprimento da escova principal (tubular)
Acionamento da escova principal
Troca da escova principal
Diâmetro da escova lateral
Caçamba de detritos
Capacidade em volume
Capacidade em peso
Altura de descarga (variável até)
Sistema de Controle de Pó
Sistema de filtragem (duplo estágio, até 3 microns)
Estágio 1
Estágio 2
Filtragem de pó (até)
Velocidade do motor de aspiração

1070 mm
1400 mm
710 mm
Correia
Sem ferramenta
520 mm
125 L
136 kg
1,37 m

Perma-Filter™
Filtro painel 4,6 m2
3 microns
4300 rpm

Sistema de Tração
Conjunto de Baterias
235 Ah
Motor de tração
0,8 HP
Motor
Gasolina/GLP: Arrefecido a ar Robin (max.)
11 HP
Velocidade regulada 2200 (mecânica)
6,5 HP
Modelo à bateria: Veloc. de deslocamento para frente (variável até)
9 km/h
Modelo CI: Veloc. de deslocamento para frente (variável até)
10 km/h
Todos os modelos: Veloc. de deslocamento de ré (variável até)
4,8 km/h
Capacidade de rampa
Caçamba cheia
6,0 ° /11%
Caçamba vazia
10,0 ° /18%
Dimensões da Máquina
Comprimento
Largura
Com uma escova lateral
Com duas escovas laterais
Sem escova lateral
Altura
Peso
Motor a gasolina
Bateria
Sem baterias

Distribuidor autorizado Tennant

1960 mm
1230
1420
1070
1440

mm
mm
mm
mm

639 kg
923 kg
746 kg

