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Nova
Twister
Varredeira
compacta de
tamanho médio e
operação a bordo
FABRICAção nacional

COMPACTA NO TAMANHO E
GRANDE NO RENDIMENTO
Ótimo desempenho na
varrição de grandes áreas
como estacionamentos,
pátios de fábricas, centros de
distribuição, áreas externas,
entre outros.
Maior alcance,
maior produtividade
Sua escova lateral facilita
o alcance do meio-fio e
paredes com maior precisão.
Forte estrutura
A varredeira Nova Twister
possui estrutura robusta, que
resiste a fortes impactos,
aumentando a vida útil da
máquina.

varredeira Nova Twister
A Nova Twister, varredeira de operação a bordo da Alfa Tennant,
estabelece um padrão de desempenho, segurança e valor para
varredeiras compactas. Com poder de varrição de uma máquina
de tamanho médio e a manobrabilidade de uma compacta, a Nova
Twister trabalha onde você precisa.
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Desenvolvida
para trabalhar
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combustível
ecológico,
menos poluente.
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Painel de
comandos de
fácil alcance e
manuseio.
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Pneu maciço
que minimiza
problemas
com materiais
pontiagudos e
furos.

C
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Construída
com foco na
segurança, possui
buzina no painel,
farol dianteiro e
giroflex.

Foto meramente ilustrativa.

Melhore a produtividade
com uma largura de
varrição de 109cm (uma
escova lateral) e com
capacidade de limpeza
de até 7.630m²/h.
Limpe cantos e espaços
difíceis de alcançar com
a escova lateral.

Na varrição
tradicional o
pó é levantado
no ambiente.
Com a Nova
Twister, a
sujeira é
armazenada
para descarte.

Reduza o tempo e o
custo de manutenção,
com a Nova Twister, que
permite o rápido acesso
ao interior e a cobertura

Limpe seu ambiente
com mais eficiência

fácil de abrir, sem uso

Veja também a produtividade

de ferramentas.

que você obtém na limpeza

de resíduos (38 litros
cada) que permite a

Produtividade*

Prático coletor duplo

com a Nova Twister:

3h
10h
13h

fácil remoção da
sujeira recolhida.

Nova Twister
Varredeira Mecânica Tradicional
Mop-pó

Assento ajustável e
pedal de acionamento.
Excelente campo de

*Tempo utilizado para varrer 10.000 m2
Fonte: Abralimp - Associação Brasileira
do Mercado de Limpeza Profissional

visão, escovas
laterais visíveis e
porta-acessórios.
Tudo para melhorar o
conforto do operador.

www.alfatennant.com.br

Nova Twister

Varredeira compacta de tamanho
médio e operação a bordo
PEÇAS E CONSUMÍVEIS
Possuímos uma variedade de peças e consumíveis em estoque
para garantir o funcionamento e manutenção rápida da sua
varredeira. Adquira peças originais através da Alfa Tennant ou
nossos distribuidores.
EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO
A qualidade no atendimento sempre foi o nosso forte e
continuará, para garantir que todo o processo seja fácil, rápido
e tranquilo. Equipes preparadas e motivadas a proporcionar as
melhores soluções no mercado de limpeza.
MANUTENÇÃO
Tenha também a certeza de obter um excelente atendimento
após adquirir o equipamento. Nossa equipe de assistência
técnica, preparada e eficiente, está em constante treinamento
para melhor atendê-lo. Consulte também sobre nossos programas
de manutenção, planejados para a sua necessidade, gerando
economia para o seu negócio.
FINANCIAMENTO
A Alfa Tennant proporciona as melhores formas de financiamento
com cadastro dos nossos equipamentos nacionais, no BNDES.
GARANTIA
Nossos equipamentos possuem garantia para condições
normais de uso e contra defeitos de fabricação. Consulte nossos
representantes sobre a garantia da varredeira Nova Twister.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Nova Twister
Motor KOHLER de 11 HP.
Capacidade de limpeza
(uma escova lateral)
Teórico
até 7.630 m2/h
Real (estimada)
3.900 m2/h
ESCOVAS
Largura da limpeza
(uma escova lateral)

109 cm

DIMENSÕES
Dimensões

185x110x132 cm

Raio de giro

170 cm

Peso (com Cilindro de Gás)

550 Kg

ESPECIFICAçõES
Propulsão

GLP

Potência

11 HP Motor Kohler

Velocidade máx.
varrição
Caçamba de detritos

6 km/h
76 L (2x 38L)

Filtro

4,2 m2

Inclinação Máxima
(Deslocamento)

14%

Inclinação Máxima (Varrendo)

10%

FINANCIE ATRAVÉS

A varredeira Nova Twister é produzida no
Brasil em nossa fábrica em Limeira, SP.
Consulte nossos representantes para
agendar uma visita ou para
maiores informações.

Distribuidor Autorizado

Alfa Tennant, criando um
mundo mais limpo, seguro e saudável.
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
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