CRIANDO UM MUNDO MAIS LIMPO, SEGURO E SAUDÁVEL

S7
Varredeira
a Bateria
Varredeira de Operação a Pé
Limpe pisos e espaços com carpete
com a varredeira silenciosa a bateria de
operação a pé S7

Limpe em Qualquer Momento
Com uma faixa de limpeza de 700
mm e sem cabos que poderiam
causar alguma queda, a S7 é a
varredeira ideal para qualquer
momento.

Capacidade de Limpeza Versátil
Varre diversos tipos de piso, com
escovas central e lateral ajustáveis.

Alta Durabilidade e Baixa Manutenção
Com estrutura de aço, carcaça
resistente e guidão tubular cromado, a
S7 foi construída para limpar mesmo
para varrer mesmo em ambientes
industriais.

Por dentro da S7
1
1. Fácil de utilizar e
entender comandos
que garante uma
operação e
desempenho bemsucedidos.

3. Grande caçamba de
detritos que garante
a produtividade e
varre facilmente
detritos maiores com
a alavanca de flap.

3
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2. Sistema de
filtragem que retém
99,5% de partículas
de até 5 mícrons com
batedor automático.

S7 Especificações
CARACTERISTICA

ESPECIFICAÇÃO

Faixa de limpeza

700 mm
2,610 m2
1,500 m2
45 L
2 Volt
12 V / 140 AH
até 3 horas
a bordo
99.5% @ 5 mícrons

Produtividade teórica (h) Max*
Produtividade prática (h) Max*
Capacidade da caçamba
Tipo de bateria
Battery power
Autonomia da bateria (h)**
Tipo de carregador
Filtração
Comprimento x Largura x Altura

49 x 29 x 37.75 in / 1,245 x 740 x 960 mm
121 kg
70 dBA

Peso (com baterias)
Ruído (no ouvido do operador)***

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e variam durante a operação da máquina; as médias são mostradas.
* Normas do manual ISSA 612 Cleaning Times.
** Os tempos de execução são baseados no tipo de superfície / pressão da escova para baixo.
*** O nível de som é medido como um nível de pressão de som ponderado A de acordo com a ISO
11201. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

VEJA EM AÇÃO
Para obter informações adicionais ou uma demonstração mande
um e-mail para: info.brasil@tennantco.com
s7-brochure-ld-pt-noam
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