E Q U I PA M E N T O

A CRIAR UM MUNDO
M A I S L I M P O, S EG U R O E SAU DÁV E L .

S9

A U TO - VA R R E D O R A D E C O N D U TO R
APEADO
 Máxima produtividade e excelente recolha de resíduos com
Tecnologia de varrimento TwinMax™ e escovas laterais duplas
para o varrimento em extremidades
 Limpe grandes áreas rápida e facilmente com um motor e
unidade de varrimento constante, grande faixa de varrimento e
contentor com capacidade de 60 L
 Confie na construção de qualidade com componentes resistentes,
comprovados em aplicações comerciais

EXCELENTE PERFORMANCE DE VARRIMENTO
COM AS INOVADORAS VARREDORAS TENNANT SÉRIE-S

MÁXIMA PRODUTIVIDADE
O sistema de tracção torna a limpeza mais rápida e fácil. As escovas laterais duplas aumentam a
faixa de varrimento até 900 mm e o grande contentor oferece mais tempo de varrimento.
CONSTRUÇÃO DE QUALIDADE E COMPONENTES TESTATDOS E APROVADOS
Major components field-proven in commercial applications. Durable roto-molded design, Tennant
warranty, and side brush protected by brush bumper.
DESIGN INTUITIVO
Aumente a produtividade com ajustes das escovas laterais sem recurso a ferramentas e utilização
de fácil funcionamento, contribuindo para menos tempo dedicado à formação de operadores e
mais tempo de limpeza. Operação com autopropulsão e unidade de varrimento, combinado com a
ajustável e ergonómica pega, tornam o conforto do operador uma prioridade.
VERSÁTIL, LIMPEZA EM QUALQUER LUGAR
O design flexível da S9 é adequado para grandes áreas interiores e exteriores. Com um nível de ruído
62 dBA pode varrer a qualquer hora, em qualquer lugar, mesmo em ambientes sensíveis ao ruído.
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TECNOLOGIA
DE VARRIMENTO
TWINMAX™
Equipada com a tecnologia de
varrimento TwinMax da Tennant, a
S9 limpa o pavimento numa única
passagem. As duas escovas em contrarotação recolhem grandes e pequenos
resíduos com uma única uma máquina.
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A tecnologia TwinMax foi concebida
para varrer múltiplas superfícies em
ambientes interiores e exteriores,
oferecendo a máxima versatilidade de
limpeza em qualquer momento e em
qualquer lugar.
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TwinMax trabalham em conjunto para
recolher mais resíduos numa única
passagem.

Pega ergonómica e acolchoada para
maior conforto do operador.
Sem recurso a ferramentas, as duas
escovas laterais são totalmente
ajustáveis, limpando facilmente cantos
e extremidades sem alterar as direções.
Com uma maior faixa de varrimento,
aumenta a produtividade e pode
ser ajustada de acordo com o tipo
de pavimento, contribuindo para a
limpeza ideal.
Escovas projetadas para se ajustarem
à sua máquina e proporcionar um
desempenho de limpeza ideal. O
chevron de cerdas e tecnologia
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A tecnologia de varrimento TwinMax
recolhe uma gande variedade de
detritos com uma única máquina.
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O grande contentor com capacidade
até 60 L reduz os ciclos improdutivos
(descarga do contentor) e é fácil de
remover, simplificando o processo de
limpeza e aumentando a produtividade
do operador.

ASS I ST Ê N CIA TÉCNIC A,
C O N SU MÍVEIS E PEÇ AS
DE R E P OSIÇÃO ORIGINAIS
T EN N A NT CO MPA NY
Oferta de Assistência Técnica Tennant
▪ Maximize a segurança, produtividade
e disponibilidade
▪ Controle e proteja o seu investimento e reduza
o custo total de propriedade
▪ Beneficie de mais de 200 técnicos de assistência
técnica em toda a Europa, formados em fábricas
da Tennant
Peças e consumíveis Tennant
▪ Utilize o seu equipamento com confiança
▪ Beneficie de anos de funcionamento sem
preocupações
Soluções de limpeza Tennant
▪ Aumente os seus objectivos de limpeza sustentável
▪ Seleccione as vantagens sustentáveis que a sua
empresa deseja

AUTO- VARREDORA DE CONDUTOR APEADO S9
SISTEMA DE VARRIMENTO
Faixa de varrimento 		
Produtividade
Prática		
Teórica		

900 mm
2.063 m²/hora
3.600 m2/hora

SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA ESCOVA
Velocidade da escova 		
Comprimento da escova principal (tubular) 		
Diâmetro da escova lateral (disco)		
Capacidade volumétrica do depósito de resíduos

390 rpm
500 mm
354 mm
60 L

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
Tipo de bateria		
Tempo de funcionamento		

12 V Gel
3 hr

SISTEMA DE CONTROLE DE PÓ
Tipo de de filtragem		
Área de filtro		

99.97 @ .3 microns
3 m2

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

1085 mm
799 mm
658 mm
137 kg
97 kg
62 dBA

GARANTIA
24 meses (ou 2.000 horas de funcionamento) em determinadas peças e 12 meses (ou 1.000 horas de
funcionamento) na mão de obra, consoante o que ocorrer primeiro, excluindo os consumíveis.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VER PARA CRER

Se desejar uma demonstração
ou informações adicionais
contacte-nos:

TENNANT PORTUGAL, Equipamentos de Limpeza,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
Estrada de Albarraque
Centro Empresarial Sintra / Estoril VI
Armazém O
2710-144, Sintra, Portugal
Linha verde (Telf.): 800 20 60 68
Linha verde (Fax): 800 20 60 69
Tel: +351 21 9235251
Fax: +351 21 9243579
E-mail: info@tennant.pt
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S9 Brochure
05/2013
©2013 O logótipo da Tennant Company e outras marcas designadas com o símbolo “®” são marcas da Tennant Company,
registadas nos EUA e / ou noutros países. Os produtos da Tennant Company são comercializados e assistidos através de filiais da Tennant Company e distribuidores.

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

www.tennant.pt

