
S10
VARReDeiRA inDuStRiAL  
De OpeRAÇÃO A pÉ

 A S10 varre espaços abertos ou congestionados, proporcionando 
limpeza com versatilidade.

 Aumente a produtividade com a maior caçamba de qualquer 
varredeira de operação a pé; armazena até 68 kg de detritos.

 Controle de pó excepcional, ajuda a proteger as instalações e os 
funcionários. 

C R e A t i n g  A  C L e A n e R ,  S A F e R ,  H e A L t H i e R  w O R L D .
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VARRE ESPAÇOS ABERTOS E CONGESTIONADOS
Design compacto permite que o operador limpe eficientemente espaços abertos  
ou congestionados.

LIMPA POR MAIS TEMPO
A S10 utiliza duas baterias de 155 AH para uma operação de longa duração e livre de fumaça.  
O guidão ergonômico assegura o conforto do operador.

MENOR CUSTO DE MANUTENÇÃO
Reduza os custos de manutenção com a estrutura durável, resistente à corrosão, enquanto o para-
choque envolvente protege a máquina e as instalações.

LIMPEZA COMPLETA
Velocidade totalmente variável para frente e reverso garante fácil manobrabilidade, em qualquer 
direção, enquanto o excepcional controle de pó filtra até 3 microns. 

meLHOR VARReDeiRA De OpeRAÇÃO A pÉ  
DA CAtegORiA
A SOLuÇÃO iDeAL pARA AtenDeR SuAS  
neCeSSiDADeS De VARRiÇÃO



A Caçamba de grande capacidade  – caçamba flutuante com 
capacidade de até 68 kg ou 79 L de detritos.

B Filtragem de pó  – Filtro painel de 4,6 m2 retém pó de até 3 
microns com eficiência de 99%.

C Batedor mecânico do filtro – controlado por timer.

D Carregador a bordo – conecta em tomada padrão.  
Torna o carregamento fácil e acessível.

E Guidão ergonômico – Projetado para máximo controle 
e conforto; altura ajustável em três níveis (com uso de 
ferramentas simples).
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SEEING IS BELIEVING
For a demonstration or additional information,  

send an email to info@tennantco.com
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S10 VARReDeiRA inDuStRiAL  
De OpeRAÇAO A pÉ 

SISTEMA DE VARRIÇÃO 

Faixa de limpeza 860mm

SISTEMA DE ACIONAMENTO DA ESCOVA

Velocidade da escova 550rpm
Comprimento da escova principal (tubular) 660mm
Diâmetro da escova lateral (disco) 430mm
Caçamba de detritos:
   Capacidade em volume 79L
   Capacidade em peso 68 Kg

SISTEMA DE ACIONAMENTO

Tipo de bateria sistema 24V (2) 12V, 155 Ah 

SISTEMA DE TRAÇÃO

Motor de tração 1,0 hp  / 0,75 kW
Velocidade à frente (variável até) 4,7 Km/h
Velocidade em reverso (variável até) 4,7 Km/h
Rampas
   Caçamba cheia 5 graus / 8,7%
   Caçamba vazia 7 graus / 12,2%

SISTEMA DE CONTROLE DE PÓ

Área de filtragem 4,6 m2

Mecanismo de vibração com timer
Motor da aspiração 1 hp / 0,75 kW
Velocidade do motor de aspiração 2.000 rpm
Diâmetro do ventilador de aspiração 230mm
 

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento 1.600mm
Largura 910mm
Altura                        
  Guidão na posição mais baixa 940mm
  Guidão na posição média 1.000mm
  Guidão na posição mais alta 1.070mm
Peso 272 kg
Menor corredor para giro 1.730mm
Nível de ruído (ouvido do operador) 73dBA

GARANTIA

Consulte seu representante local para informações sobre garantia.
As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. 
As varredeiras de piso utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas.

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

OtimiZe O DeSempenHO 
De LimpeZA COm A  
ALFA tennAnt®

  Maximize o tempo de 
atividade e a vida útil do  
seu equipamento com as 
peças e os serviços  
Alfa Tennant.

  Melhore a produtividade 
com peças e suprimentos  
de qualidade, projetados 
para melhorar os resultados 
do equipamento.

  Confie na Alfa Tennant  
para auxiliar a maximizar  
a eficácia das operações  
de limpeza.


