
Gama de 
Aspiradores 
Tennant
n   Simples - Ergonómicos para maior conforto e comodidade do operador

n    Fiáveis - Construídos com componentes resistentes

n   Acessíveis - Oferecem reduzidos custos operacionais
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V6

n   Design inovador com resistentes   
componentes principais.

n   Ergonomia e produtividade 
melhoradas através de importantes 
características, como o cabo 
telescópico em alumínio,  
a disposição do cabo e 
armazenamento de acessórios a bordo.

n   O interruptor de duas velocidades 
permite a redução do nível  
de ruído, oferecendo uma  
operação ultra silenciosa.

n   Excelente controle de pó com  
a filtragem HEPA de 3 fases.

   Para todos os tipos de pavimento: 
alcatifa, azulejo, madeira, vinil, pedra.

   Para todas as aplicações:
  Escritórios: salas de reunião, 

corredores, sofás.
   Retalho: entradas, corredores.
  Hotelaria: entradas, salas, salões,  

salas de reunião.
 Limpeza diurna.

   Acessórios:
  Standard: acessórios para pavimento, 

kit de acessórios, cabo telescópico  
em alumínio

  Opcional: Acessórios universais,  
saco sintético

V3

n   Óptima relação custo-benefício com 
excelentes características de ergonomia, 
como o cabo telescópico em alumínio,  
o interruptor operado apenas com  
o pé e baixo nível de ruído.

n   Elevado nível de fiabilidade  
e durabilidade através da utilização  
de resistentes componentes principais  .

n   A opcional filtragem HEPA de 3 fases 
aumenta o controle de pó, melhorando 
a qualidade da atmosfera nas instalações.

   Para todos os tipos de pavimento: 
alcatifa, azulejos, madeira, vinil, pedra.

    Para todas as aplicações:
  Escritórios: salas de reunião,  

corredores, sofás.
    Retalho: entradas, corredores.
   Hotelaria: entradas, salas, salões,  

salas de reunião.

   Acessórios: 
  Standard: acessórios para pavimento,  

kit de acessórios, cabo telescópico  
de alumínio

  Opcional: 12 filtros HEPA de três fases, 
acessórios universais, saco sintético

DESCRIÇÃO DA GAMA

Disposição do cabo

Interruptor de duas 
velocidade

Armazenamento de 
acessórios



V-SMU-36

n   Elevado nível de fiabilidade  
e durabilidade através da utilização  
de resistentes componentes principais  .

n   Reduz significativamente as emissões 
de gases com a filtragem HEPA  
de 3 fases.

n   Características que aumentam  
a produtividade e reduzem  
os custos de operação.

n   Oferece uma operação  
de alta qualidade a custos 
significativamente reduzidos.

   Hotelaria: entradas, salas, salões,  
salas de reunião.

   Para todas as aplicações:
  Escritórios: salas de reunião, 

corredores, sofás.
  Retalho: entradas, corredores.
  Hotelaria: entradas, salas, salões,  

salas de reunião.

   Acessórios: 
  Standard: acessórios a bordo para 

fendas, escova para pó com cabo 
telescópico de alumínio.

V10, V12  
e V14
n   Aspiradores de húmidos e secos  

que fornecem uma escolha completa  
de depósitos com diferentes 
capacidades, adaptados a uma grande 
variedade de aplicações.

n   O V10 e V12 são aspiradores industriais, 
robustos e de alto desempenho que 
removem a água de forma eficaz de 
todos os tipos de pavimentos, com ou 
sem tratamento.

n   O V14 - com capacidade até 48L -  
é um aspirador industrial multiusos, 
concebido para limpeza agressiva.

   Para uma ampla gama de pavimentos: 
alcatifa, azulejo, cimento, vinil.

   Para aplicações industriais: corredores 
comerciais, em linhas de produção.

   Acessórios: 
  Standard: mangueira de aspiração, 

tubos de aspiração, kit de acessórios, 
acessórios para pavimento húmido  
e seco, filtro de saco de poliéster.

V-BP-7

n   Estrutura de mochila leve.
n   Máximo conforto através da 

distribuição de peso na anca  
do operador, em vez de na coluna 
- projetado por especialistas em 
mochilas.

n   Filtragem HEPA de quatro fases.
n   Resistentes   componentes principais.
n   Oferece uma operação de alta 

qualidade a custos significativamente 
reduzidos.

   Para todos os tipos de pavimento: 
alcatifa, azulejo, madeira, vinil, pedra.

   Para todas as utilizações em locais 
estreitos: veículos (autocarros, 
comboios, aviões) ou instalações com 
muitas escadas e obstáculos (cinemas, 
teatros).

   Acessórios:
  Standard: cabo ajustável, acessórios 

para pisos alcatifados e sem 
tratamento, escova de pó, acessórios 
para estofados e fendas.
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   V3 V6 V-SMU-36 V-BP-7 V10 V12 V14

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO

Fluxo de ar l/s 33 40 56,6 50,5  47 47 94
Potência de aspiração W 1200 1200 1200 1200 1200 1200 2400

FILTRAGEM

Saco sintético  = =  = 
Filtro de saco    = = 
Filtro do motor de aspiração     =  
Filtro HEPA   = = = 
Filtro exaustor     = 
Filtro de poliéster       = = =
Saco de papel em aplicações secas       = = =

DIMENSÕES/PESO/NÍVEL DE RUÍDO

Comprimento cm  40 45 32 178 35 35 60
Largura  cm 37 40 37 241 34 34 55
Altura  cm 43 36 112 533 57 67 97
Peso  kg 5,75 7,6 7,3 5 11,5 13 32
Nível de ruído dBA 67,8 59,7 69,9 67 70 70 75

ELÉCTRICO

Comprimento do m 12 12 15 15 12 12 12 
cabo de alimentação

PERFORMANCE E CAPACIDADE 

Coluna de água kPa 22,5 23,5 22,1 26 22 22 24
Capacidade prática do depósito  L 11 9  5,7 16 25 48

CLASSE DE PROTECÇÃO

Classe  I/II/III II II I I II II II

GARANTIA

Consulte o seu representante local para mais informações sobre a garantia.
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSUMÍVEIS E PEÇAS ORIGINAIS TENNANT COMPANY

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 profissionais de assistência técnica em toda a Europa, formados em fábricas da Tennant

Peças & 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

ESPECIFICAÇÕES

 ASPIRADORES DE PÓS   
BATE-ESCOVA-ASPIRA  

E ASPIRADOR MOCHILA
ASPIRADORES DE  
PÓS E LÍQUIDOS


