
REINVENTE O MODO COMO O MUNDO LIMPA

Tecnologias de série  
e disponíveisVarredora compacta 

com condutor 
sentado alimentada 
a bateria S16
Proporcionando uma enorme produtividade e versatilidade numa 
varredora com condutor sentado compacta, alimentada a bateria, 
a S16 apresenta um desempenho excecional em termos de 
varrimento, em diversas superfícies e para diferentes tipos  
de detritos. Obtenha um controlo da poeira impressionante,  
com um sistema de filtragem com várias fases, e mantenha  
a qualidade do ar graças ao funcionamento sem fumo.

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 de varrimento 

MaxPro™

Sistema de filtragem  

com várias fases 

Filtragem HEPA disponível

Fontes de alimentação com 

baterias de alta capacidade

Gestor de frota IRIS®  

disponível



Concebida a pensar na produtividade

1. A tecnologia de varrimento MaxPro™ proporciona  
uma potência contínua para a escova principal, 
permitindo resultados consistentes em várias 
superfícies e tipos de detritos.

2. O sistema de filtragem de várias fases, com um 
poderoso sistema de vibração do filtro, mantém a 
qualidade do ar, contendo eficazmente a poeira durante 
o processo de varrimento.

3. A configuração de descarga mecânica elevada 
elimina a necessidade de manusear manualmente os 
resíduos e permite-lhe colocar os resíduos de maior 
dimensão no depósito para uma eliminação posterior.

4. Configuração de descarga manual reduzida  
com manípulo VarioHeight™ e contentores  
amovíveis opcionais.

5. Fácil de operar, com controlos retroiluminados que 
incluem um botão de arranque 1-Step™ que simplifica  
a formação do utilizador e permite um desempenho  
de limpeza consistente.

6. O Eco-Mode™ prolonga o tempo de funcionamento  
e permite limpar a qualquer hora, com níveis de  
ruído reduzidos.
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Limpe corredores e 
espaços apertados 
com o conveniente 
tubo de aspiração  
a seco opcional.

Acessórios opcionais

Aumente a segurança 
com um tejadilho 
de proteção com 
certificação FOPS e 
luz azul opcional para 
aviso de proximidade.
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1. Controlos de operador intuitivos com botão  
de arranque 1-Step™.

2. Pontos táteis amarelos de manutenção fáceis  
de identificar.

3. Sistema de filtragem de várias fases  
com um potente sistema de vibração do filtro.

4. A tecnologia MaxPro™ assegura resultados 
consistentes em várias superfícies.

5. Varra facilmente detritos de dimensão maior 
para deixar uma superfície limpa com o pedal de 
recolha de aba.

6. Proteja a instalação de danos com  
rolos de canto grandes não marcantes.

7. Conte com fiabilidade a longo prazo graças 
à estrutura de metal totalmente revestida, ao 
contentor de descarga elevada em aço inoxidável  
ou ao contentor de descarga reduzida rotomoldado.

Dentro da 
S16

Limpe espaços com 
alcatifas com saias 
não marcantes e 
filtros de cotão 
FiberShield™ para 
carpetes opcionais.

Reduza o tempo de 
limpeza e aumente 
a produtividade com 
escovas laterais 
duplas opcionais.

Acessórios opcionais

Mantenha a 
qualidade do ar com 
filtragem HEPA e 
saias de controlo 
de poeiras



SISTEMA DE VARRIMENTO

Trajetória de limpeza: Escova lateral única | Escova lateral dupla 1170 mm  |  1520 mm
Comprimento da escova principal (tubular) 810 mm
Diâmetro da vassoura lateral (disco) 510 mm
Capacidade de volume do contentor 150 l
Capacidade de carga do contentor: Descarga reduzida | Descarga elevada  91 kg  |  159 kg
Altura máxima de descarga do contentor (descarga elevada) 1570 mm
Alcance de descarga do contentor 740 mm

SISTEMA DE CONTROLO DE POEIRAS
Sistema de filtragem: Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 (opcional) Perma-filterTM  |  Filtro do painel  |  Filtro HEPA
Filtragem de poeiras do filtro do painel (para) 1 mícron com 97,7% de eficiência
Filtragem de poeiras do filtro HEPA opcional (para) 0,3 mícrones com 99,95% de eficiência (H13)
Ventoinha de aspiração 0,6 kW
Velocidade da turbina de aspiração: Modo de varrimento normal | Eco-Mode™ 12 000 rpm  |  10 000 rpm
Diâmetro da turbina de aspiração 124 mm

SISTEMA DE PROPULSÃO
Fonte de energia  Tensão da bateria, 36 volts 
Motor de propulsão  Elétrico, propulsão CA, 1,2 kW, 1,6 HP
Velocidade de propulsão para a frente (variável até): 8,8 km/h
Velocidade de propulsão em marcha-atrás (variável até) 4,8 km/h
Capacidade de inclinação: Com contentor cheio | Com contentor vazio 10,0 graus / 17,6%  |  12,0 graus / 21,3%
Distância ao solo: Descarga reduzida | Descarga elevada 76 mm  |  64 mm

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA
Comprimento 1815 mm
Largura 1165 mm
Altura: Com proteção superior | Sem proteção superior 2095 mm  |  1500 mm
Peso: Descarga elevada líquida, baterias de base | Descarga reduzida líquida, baterias de base 975 kg  |  880 kg
Raio de viragem mínimo 2130 mm

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

Especificações da S16

Para obter uma demonstração ou informações adicionais,  
contacte-nos através do 800 20 60 68 ou do e-mail info@tennant.pt
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Estamos onde você está 
A Tennant possui a maior estrutura de vendas diretas e 
de organização de manutenção da indústria e uma rede 
de distribuidores autorizados com um ótimo suporte 
em todo o mundo.

Comprar, fazer leasing, alugar 
Oferecemos opções flexíveis para que tenha as 
máquinas de que precisa, independentemente  
da forma de como precisa delas.

Soluções para as suas necessidades específicas 
Quaisquer que sejam as suas necessidades de limpeza, 
a Tennant oferece vários equipamentos de elevada 
qualidade para o ajudar a aumentar a sua produtividade 
na limpeza.

TennantTrue® 
Otimize o desempenho do equipamento e proteja  
o seu investimento com as peças e assistência  
da TennantTrue®.

Com o objetivo de ser líder mundial 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

Tennant Portugal - 
Equipamentos de Limpeza,
Sociedade Unipessoal, LDA

tennant.pt


