
Auto-varredora  
a bateria S7

Limpeza a qualquer hora 
Sem nenhum cabo em que possa 
tropeçar e uma largura de faixa de 
varrimento de 700 mm, a auto-
varredora a bateria S7 é ideal para 
uma limpeza a qualquer momento, 
em praticamente qualquer lugar. 

Capacidades de limpeza versáteis 
Trabalhe em pavimentos rígidos  
ou macios com escova principal  
e lateral ajustáveis. 

Grande durabilidade e pouca 
manutenção  
Com uma estrutura em aço, tampas 
duradouras e um manípulo tubular 
cromado, a S7 foi concebida de forma 
robusta para limpar até ambientes 
ligeiramente industrializados.

Auto-varredora de condutor  

apeado versátil

Limpe espaços de pavimentos 

rígidos e com alcatifas com a versátil, 

silenciosa e eficiente auto-varredora  

de condutor apeado S7.

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



1. A consola fácil 
de utilizar e de 
compreender assegura 
um funcionamento e um 
desempenho seguros. 

2. Uma operação sem 
poeiras com filtro 
de auto-limpeza em 
combinação com filtração 
de 99,5% a 5 mícrons.

3. O contentor para 
detritos grandes 
assegura a produtividade 
e o uso do coletor com 
aba permite a captura  
de detritos maiores.

No interior da S7
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Para obter uma demonstração ou informações adicionais,  
contacte-nos através do 800 20 60 68 ou do e-mail info@tennant.pt

Especificações da S7

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e variam ao longo da operação da máquina; médias são mostradas. 
*Normas do manual 612 Cleaning Times da International Sanitary Supply Association.

**Os tempos de funcionamento são baseados no tipo de superfície/pressão descendente da escova.
***O nível do som é medido como um nível de pressão acústica ponderado A, conforme a ISO 11201.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICAÇÕES

Trajetória de limpeza 700 mm
Produtividade (por hora) - Máx. teórico* 2601 m2
Produtividade (por hora) - Máx. prático* 2508 m2
Capacidade do contentor 45 L
Tipo de bateria Gel/12 Volts
Alimentação da bateria 12 V/105 AH
Tempo de funcionamento da bateria (em horas)** 3 horas
Comprimento x Largura x Altura 1.245 x 740 x 960 mm
Peso (excl. baterias) 75 kg
Nível de som (ouvido do operador)*** 70 dBA
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Sociedade Unipessoal, LDA

tennant.pt


