
Tennant  
Aspiradores
PORTÁTEIS | MATERIAIS SECOS / HÚMIDOS | DE MOCHILA

Os aspiradores da Tennant Company oferecem uma gama completa de 

funcionalidades e opções para satisfazer as necessidades das suas instalações. 

C R I A N D O  U M  M U N D O  M A I S  L I M P O ,  S E G U R O  E  S A U D ÁV E L



ESPECIFICAÇÕES V-CAN-10

Fluxo de ar 29 l/s - 104 m³/h

Potência máx. 900 W

Número de motores 1

Dimensões (CxLxA) 335x330x330 mm

Diâmetro de ferramentas 32 mm

Peso 4,1 kg

Nível de ruído 68 dBA

Comprimento do cabo de 
alimentação 8 m

Elevação da água 1.610 mm

Capacidade do depósito 10 l

Aspirador portátil 
V-CAN-10
Uma escolha compacta e de fácil utilização 

para manobras em espaços pequenos.

� Design leve

� Posição de parqueamento e cabo telescópico

� Interruptor de on/off (ligar/desligar) ativado com o pé

� Armazenamento de ferramentas incorporado

� Saco HEPA (opcional)

Aspiradores portáteis
A gama de aspiradores portáteis de materiais secos é desenhada para especialistas em limpeza, 
como funcionários de limpeza contratados e empresas de limpeza. Ajuda a garantir uma elevada 
produtividade e poupança de custos. 

Manobráveis e duradouros, os aspiradores portáteis da Tennant estão disponíveis em três 
modelos. Todos os aspiradores portáteis da Tennant oferecem:

Design efi ciente 
e ergonómico, 
concebido para ajudar 
os utilizadores a 
trabalhar sem esforço 
adicional

Sistema de fi ltragem 
padrão de 3 fases,
equipado para manter a 
boa qualidade do ar

Desempenho 
silencioso, concebido 
para que os pavimentos 
sejam limpos sem 
interromper as 
atividades próximas

Construção com 
até 55% de plástico 
reciclado*, para 
promover programas 
de limpeza sustentáveis

* Somente V-CAN-12 e V-CAN-16



ESPECIFICAÇÕES V-CAN-12

Fluxo de ar 44 l/s - 158 m³/h

Potência máx. 900 W

Número de motores 1

Dimensões (CxLxA) 385x390x325 mm

Diâmetro de ferramenta 32 mm

Peso 6,1 kg

Nível de ruído 63 dBA

Comprimento do cabo de 
alimentação 12 m

Elevação da água 2.260 mm

Capacidade do depósito 12 l

ESPECIFICAÇÕES V-CAN-16

Fluxo de ar 51 l/s - 185 m³/h

Potência máx. 870 W

Número de motores 1

Dimensões (CxLxA) 400x420x365 mm

Diâmetro de ferramenta 32 mm

Peso 6,3 kg

Nível de ruído 62 dBA

Comprimento do cabo de 
alimentação 12 m

Elevação da água 2.420 mm

Capacidade do depósito 16 l

Aspirador portátil  
V-CAN-16
Um aspirador silencioso de elevado desempenho para 

diversas aplicações, com depósito de elevada capacidade.

 � Sistema de filtragem padrão de 3 fases (com cartucho HEPA 

equipado de série)

 � Regulador de velocidade que proporciona o ajuste de ruído

 � Indicador de saco cheio

 � Cabo amovível

 � Tubo extensivel

 � Kit de suporte de ferramentas opcional 

Aspirador portátil  
V-CAN-12
Uma escolha eficiente e potente para limpezas 

frequentes, manobrável em espaços apertados.

 � Sistema de filtragem de 3 fases (filtro HEPA opcional)
 � Proteção de cabos integrada
 � Duas posições de parqueamento para uma fácil 
utilização e armazenamento

 � Cabo amovível
 � Kit de suporte de ferramentas opcional



Aspirador de materiais 
secos/húmidos V-WD-27
Versátil, manobrável e leve, remove líquidos e pó 

com um depósito com capacidade para 27 litros.

 � Parqueamento compacto para um fácil armazenamento

 � Bloqueio fiável da mangueira flexível

 � Carrinho com suporte de ferramentas a bordo

 � Suporte para cabos para gestão de cabo

Aspiradores de materiais 
secos/húmidos
Limpe a sujidade e água com os aspiradores de materiais secos/húmidos da Tennant e 
selecione o tamanho e nível de potência consoante as suas necessidades. Todas as máquinas 
são equipadas com motores de alta velocidade que lhe proporcionam:

Um design leve 
avançado, que 
proporciona aos 
funcionários uma 
máquina que podem 
utilizar sem esforço 
adicional

Uma construção 
duradoura que oferece 
uma utilização longa do 
seu investimento

Construção com 
até 53% de plástico 
reciclado, ajudando a 
promover programas 
de limpeza sustentáveis

Grande capacidade de 
depósito com válvula 
de drenagem ou 
carrinho basculante  
(V-WD-62 e 
 V-WD-72)

ESPECIFICAÇÕES V-WD-27

Fluxo de ar 55,6 l/s - 200 m³/h

Potência máx. 1.300 W

Número de motores 1

Dimensões (CxLxA) 392x392x630 mm

Diâmetro de ferramenta 36 mm

Peso 7,8 kg

Nível de ruído 70 dBA

Comprimento do cabo de 
alimentação 8,5 m

Elevação da água 2.380 mm

Capacidade do depósito 27 l



Aspirador  
de materiais secos/
húmidos V-WD-62
Equipado com uma mangueira de drenagem de 
fácil utilização, este aspirador de materiais secos/
húmidos de alcance médio é manobrável e de fácil 
utilização.

 � 2 motores independentes para um desempenho fiável

 � Mangueira de drenagem de fácil utilização para esvaziar 

o depósito

 � Grampo para acessórios para colocar em espaços 

compactos

 � Carrinho com suporte de ferramentas a bordo

 � Bloqueio fiável da mangueira flexível

 � Suporte para cabos para gestão de cabo

 � Suporte de ferramentas opcional

Aspirador de materiais 
secos/húmidos V-WD-72
Aspirador de materiais secos/húmidos de grande 

capacidade com funcionalidades inteligentes que  

o tornam fácil de usar.

 � 3 motores independentes

 � Parqueamento compacto para um armazenamento fácil

 � Bloqueio fiável da mangueira flexível

 � Carrinho basculante com suporte de ferramentas a bordo

 � Suporte de cabos para gestão de cabos

ESPECIFICAÇÕES V-WD-62

Fluxo de ar 111,1 l/s - 400 m³/h

Potência máx. 2.600 W

Número de motores 2

Dimensões (CxLxA) 690x565x920 mm

Diâmetro de ferramenta 38 mm

Peso 18,5 kg

Nível de ruído 74 dBA

Comprimento do cabo de 
alimentação 8,5 m

Elevação da água 2.380 mm

Capacidade do depósito 62 l

ESPECIFICAÇÕES V-WD-72

Fluxo de ar 166,7 l/s - 600 m³/h

Potência máx. 3.600 W

Número de motores 3

Dimensões (CxLxA) 550x600x970 mm

Diâmetro de ferramenta 38 mm

Peso 23,4 kg

Nível de ruído 70 dBA

Comprimento do cabo de 
alimentação 8,5 m

Elevação da água 2.380 mm

Capacidade do depósito 72 l



Aspirador de mochila
De utilização fácil e confortável, o aspirador de mochila da Tennant ajuda a aumentar a 
produtividade. O aspirador oferece:

Um arnês ergonómico 
e leve que ajuda os 
funcionários a executar 
as tarefas sem esforço 
adicional

Sistema de filtragem 
HEPA de 4 fases, 
mantendo uma boa 
qualidade do ar durante 
a limpeza

Um complemento 
completo  
de ferramentas padrão 
para pavimentos duros 
e suaves, tornando o 
equipamento versátil

Níveis de ruído 
inferiores a 70 dBA, 
garantindo que os 
pavimentos podem ser 
limpos sem interromper 
as atividades próximas

Aspirador mochila  
V-BP-7
O aspirador de mochila leve, com design 

ergonómico ajuda os funcionários a limpar de 

forma eficiente numa diversidade de ambientes. 

 � O arnês ergonómico distribui o peso do 

equipamento nas ancas do operador

 � Sistema de filtragem HEPA de 4 fases

 � Conjunto de ferramentas padrão para pavimentos 

duros e suaves

 � Construção duradoura para anos de utilização em 

aplicações comerciais

ESPECIFICAÇÕES V-BP-7

Fluxo de ar 40 l/s

Potência máx. 850 W

Dimensões (CxLxA) 178x241x533 mm

Peso 5 kg

Nível de ruído 67 dBA

Comprimento do cabo de 
alimentação 15 m

Elevação da água 2600 mm

Capacidade do depósito 5,7 l



Visão geral das especifi cações técnicas

V-CAN-10 V-CAN-12 V-CAN-16 V-WD-27 V-WD-62 V-WD-72 V-BP-7

MOTOR

Fluxo de ar 29 l/s - 104 m³/h 44 l/s - 158 m³/h 51 l/s - 185 m³/h 55,6 l/S - 200 m³/h 111,1 l/s - 400 m³/h 166,7 l/s - 600 m³/h 40 I/s - 144 m³/h

Potência máx. 900 W 900 W 870 W 1300 W 2600 W 3600 W 850 W

Número de motores
Motoren

1 1 1 1 2 3 1

FILTRAGEKG

Saco de papel Padrão Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Saco de microfi bras − Padrão Padrão Opcional Opcional Opcional −

Saco HEPA Opcional − − − − − −

Pré-fi ltro − − − Opcional Opcional Opcional −

Filtro principal em
tecido

Padrão Padrão Opcional Padrão Padrão Padrão −

Filtro principal em
tecido

− Opcional Padrão − − − −

Filtro HEPA -
anterior

− − − Opcional Opcional Opcional −

Filtro de espuma -
posterior

− Padrão Opcional − − − −

Filtro HEPA -
posterior

− Opcional Padrão − − − −

DIKGENSÕES/PESO/NÍVEL DE RUÍDO

Dimensões (CxLxA) 335x330x330 mm 385x390x325 mm 400x420x365 mm 392x392x630 mm 690x565x920 mm 550x600x970 mm 178x241x533 mm

Diâmetro de
ferramenta

32 mm 32 mm 32 mm 36 mm 38 mm 38 mm 38 mm

Peso 4,1 kg 6,1 kg 6,3 kg 7,8 kg 18,5 kg 23,4 kg 5 kg

Nível de ruído 68 dBA 63 dBA 62 dBA 70 dBA 74 dBA 76 dBA 67 dBA

SISTEKGA ELÉTRICO

Comprimento
do cabo de
alimentação

8 m 12 m 12 m 8,5 m 8,5 m 8,5 m 15 m

DESEKGPENHO E CAPACIDADE

Elevação da água 1610 mm 2260 mm 2420 mm 2380 mm 2380 mm 2380 mm 2600 m

Capacidade do
depósito

10 l 12 l 16 l 27 l 62 l 72 l 5,7 l

*Especifi cações sujeitas a alteração sem aviso prévio.



Peças, materiais e manutenção originais da 
Tennant
Certifique-se de que o seu equipamento opera da forma mais eficiente possível 
encomendando peças, materiais e acessórios da Tennant Company. 

Oferta de manutenção da Tennant

 � Maximize a segurança, a produtividade e o tempo de funcionamento

 � Controle e proteja o seu investimento e reduza o seu custo total de propriedade

 � Beneficie de mais de 200 técnicos de manutenção com formação de fábrica em toda a 

Europa

Peças e materiais da Tennant

 � Trabalhe com a sua máquina com confiança

 � Beneficie de anos de funcionamento sem preocupações

Soluções de limpeza da Tennant

 � Promova as suas metas de limpeza sustentável

 � Escolha os benefícios sustentáveis que a sua empresa deseja

tennant.pt

VER PARA CRER
Se desejar uma demonstração 
ou informações adicionais contacte-nos:

©2019 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 fi liais da Tennant Company e distribuidores. Todos os direitos reservados.

Tennant Portugal - Equipamentos de Limpeza, 
Sociedade Unipessoal, LDA

Linha verde (Telf.): 800 20 60 68
+351 21 9235251

info@tennant.pt
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