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C R I A N D O U M M UN D O M A I S L I M P O ,
SEGURO E SAUDÁVEL.

S5

Varredeira compacta a bateria ,
de operação a p É

 Obtenha o máximo de produtividade no recolhimento de detritos, varrendo
com a tecnologia TwinMax™
 Limpe sob objetos e em áreas de difícil alcance graças ao design compacto
e perfil baixo, manobrando facilmente em torno de racks e estantes.
 Confie na construção de qualidade com componentes duráveis que
foram testados em campo em aplicações comerciais

Varra com inteligência e menos esforço com as
varredeiras série S da TENNANT.

Design compacto e manobrável
Sua faixa de limpeza de 62 cm é perfeita para varrição em espaços pequenos, em torno de racks,
estantes, cabideiros dentre outros.
LIMPEZA VERSÁTIL EM QUALQUER LUGAR, A QUALQUER MOMENTO
O design flexível da S5 é perfeito para a limpeza em ambientes internos e externos, em pisos frios e
carpetes. Com o baixo nível de ruído de 62 dBA você pode varrer a qualquer momento e lugar, até
mesmo em ambientes sensíveis a barulho.
CONFIE NA QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO E DOS COMPONENTES testados
Os principais componentes foram testados e aprovados em campo por 10 anos em aplicações
comerciais. O projeto em plástico roto-moldado é durável e tem garantia de 10 anos. A escova
lateral é protegida por para-choques.
DESIGN INTELIGENTE e intuitivo
Aumente a produtividade com a escova lateral de ajuste simples, sem uso de ferramenta. De fácil
operação, requer menos tempo de treinamento, aumentando o tempo de limpeza. A alça ajustável
da varredeira foi projetada ergonomicamente para priorizar o conforto do operador.

POR DENTRO DA

S5

TwinMax™
TECNOLOGIA
DE VARRIÇÃO
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Equipada com a tecnologia de varrição
TwinMax™, a S5 da Tennant limpa seu
piso em uma única passada. As duas
escovas que giram em sentidos opostos
e a combinação das tecnologias de tiro
direto e indireto, ajudam a capturar
detritos pequenos e grandes com uma
única máquina.
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A Tecnologia TwinMax™ é projetada
para varrer superfícies variadas em
ambientes internos e externos, dando
a você a máxima versatilidade de
limpeza a qualquer momento, em
qualquer lugar.
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Alça ajustável, ergonomicamente
projetada, com contornos e acolchoada
para o conforto do operador.

B

Escova lateral totalmente ajustável sem
uso de ferramentas, limpa facilmente
cantos e bordas. Aumenta a faixa de
limpeza e a produtividade e pode ser
ajustada de acordo com o piso para
uma limpeza ideal..

C

Acionamento contínuo da escova torna
a varrição rápida e fácil.

D

As escovas Tennant são projetadas para
se ajustar a sua máquina e produzir
uma ótima performance de limpeza. A
disposição ideal das cerdas da escova e
a tecnologia TwinMax trabalham juntas
para recolher mais detritos em uma
passagem única.
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Caçamba de 37 litros e de fácil
remoção simplifica o processo de
limpeza e aumenta a produtividade do
operador.

F

Baterias seladas livres de manutenção
tornam a operação simples e segura.
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O TI M I Z E O DESEMPENHO
D E L I M PEZA COM A
A L FA TENNANT®
	Maximize o tempo de
atividade e a vida útil do
seu equipamento com as
peças e os serviços
Alfa Tennant.
	Melhore a produtividade
com peças e suprimentos
de qualidade, projetados
para melhorar os resultados
do equipamento.
	Confie na Alfa Tennant
para auxiliar a maximizar
a eficácia das operações
de limpeza.

S 5 - VARREDEIRA COM PACTA A BATERIA,
D E OPERAÇÃO A PÉ
SISTEMA DE VARRIÇÃO
Faixa de limpeza 		
Produtividade
Prática (de acordo com ISSA 540) 		
Teórica (de acordo com ISSA 540)		

62 cm
1.290 m²/h
1.806 m²/h

SISTEMA DE ACIONAMENTO DA ESCOVA
Velocidade da escova 		
Comprimento da escova principal		
Diâmetro da escova lateral 		
Volume da caçamba de detritos 		
Transmissão de força
		
		

390 rpm
40 cm
30 cm
37 L
Livre de manutenção, acionamento
por correia de alta performance

SISTEMA DE ENERGIA
Tipo de bateria 		
Tempo teórico de operação		

12 V
2h

SISTEMA DE CONTROLE DE POEIRA
Tipo de filtragem		
Área do filtro 		

99,97 @ .3 microns
1.2 m²

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA
Comprimento 		
Largura 		
Altura		
Peso
Com bateria		
Sem bateria		
Nível de ruído (ouvido do operador) 		

92,3 cm
65 cm
55,7 cm
55 kg
40kg
62 dBA

GARANTIA
Consulte seu representante local para obter informações de garantia
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As varredeiras de piso utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas.

VEJA EM AÇÃO
Para obter informações adicionais ou uma demonstração mande
um e-mail para: info.brasil@tennantco.com
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