
CRIANDO UM MUNDO MAIS L IMPO,  SEGURO E SAUDÁVEL.

S12
VARREDEIRA COMPACTA A BATERIA DE 
OPERAÇÃO A BORDO

 O sistema de varrição, de tiro indireto, assegura um desempenho  
consistente mesmo com escovas gastas.

 Varre em ambientes internos e externos, em pisos frios e carpete,  
com a máxima versatilidade.

 Reduz o esforço do operador com a fácil remoção da caçamba 
de detritos.

 Aumenta a produtividade com uma ou duas escovas laterais.

 Sua construção robusta resiste a fortes impactos e aumenta  
a vida útil da máquina.

 Troca fácil e rápida de escovas e filtro.
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A Tennant S12 é uma varredeira de operação a bordo, compacta, 

a bateria, com faixa de limpeza de 110 cm. Devido à sua 

excelente manobrabilidade e escovas laterais retráteis, pode 

facilmente alcançar cantos apertados. A caçamba pode ser 

removida facilmente para um rápido esvaziamento, as escovas 

podem ser trocadas sem uso de ferramentas e o filtro pode ser 

limpo muito rapidamente. A ótima manobralidade minimiza a 

fatiga do operador. As escovas laterais e a escova principal de 

70 cm varrem até 85 litros de detritos para dentro da caçamba. 

A S12 também tem um flap de borracha para facilitar o 

recolhimento de grandes detritos.

VARIEDADES DE APLICAÇÕES

A varredeira S12 é ideal para armazéns e centros de distribuição, 

estacionamentos, áreas de varejo, bem como para empresas  

de limpeza.

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

Os opcionais incluem escova lateral esquerda para maior 

produtividade e pneus preenchidos com espuma. Os acessórios 

incluem baterias, escovas e carregadores.

SISTEMA DE VARRIÇÃO

Faixa de limpeza (uma escova lateral) 90 cm
Faixa de limpeza (duas escovas laterais) 110 cm
Taxa de cobertura (média) 4.650 m2/h

SISTEMA DE ACIONAMENTO DA ESCOVA

Motor da escova 0,54 hp /0,4 Kw 
Comprimento da  
escova principal (tubular) 70 cm
Diâmetro da escova lateral (disco) 40,5 cm
Alcance de limpeza de cantos 9 cm
Caçamba de detritos          
   Capacidade em volume 85 L
   Capacidade em peso 90 kg

SISTEMA DE BATERIAS

Tipo de bateria/potência 4x6 V 180 AH

SISTEMA DE TRAÇÃO

Motor de tração 0,54 hp / 0,4 kw
Velocidade à frente  6,2 km/h
Rampas
  Caçamba cheia 8º / 14,1%
  Caçamba vazia 10º / 17,6%

SISTEMA DE CONTROLE DE PÓ

Sistema de filtro filtro painel sintético
Área de filtragem 4,5 m2

Filtragem de pó (até) microns 
Motor do aspirador 0,4 hp / 0,3 kw
Velocidade do motor aspirador 3000 rpm

ESPECIFICAÇÕES

Largura 90 cm
Altura 114,5 cm
Comprimento 143,5 cm
Peso (sem baterias) 212 kg
Nível de ruído (ouvido do operador) 72 dBA

GARANTIA

Contacte seu representante local para informações  
sobre garantia.

As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

As varredeiras utilizam insumos e necessitam de  
revisões periódicas.

S12 VARREDEIRA 
COMPACTA A BATERIA 
DE OPERAÇÃO A BORDO

VEJA EM AÇÃO
Para obter informações adicionais ou uma demonstração mande 

um e-mail para: info.brasil@tennantco.com
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Rua Barão de Campinas, 715 
Campos Elíseos

São Paulo, SP - 01201-902

Vendas: (11) 3320-8550   
Assist. Técnica: (11) 3320-8555   

Fax: (11) 3320-8551

www.alfatennant.com.br 
info.brasil@tennantco.com


