
S3
VaRReDeiRa manuaL De opeRaÇÃo a pÉ

 Tenha máxima produtividade e coleta de detritos com a tecnologia 
de  varrição TwinMax™

 Confie na construção de qualidade com componentes duráveis que 
foram testados em campo em aplicações comerciais

 Limpe sob objetos e em áreas de difícil alcance com o design 
compacto e escovas laterais duplas que permitem maior acesso e 
varrição consistente de cantos

cRianDo um munDo maiS L impo,  SeguRo e SauDáVeL.
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TENHa MÁXIMa PRODUTIVIDaDE
a escova lateral dupla aumenta o caminho de varrição para 87 cm, e uma grande caçamba de 50 l 
reduz a quantidade de viagens até a lixeira, o que lhe dá mais tempo para a limpeza.

LIMPEZa VERSÁTIL EM QUaLQUER LUgaR, a QUaLQUER MOMENTO
O design flexível da S3 é adequado para limpeza em ambientes internos e externos. a operação 
manual faz dela a opção perfeita para ambientes sensíveis a ruído.

CONFIE Na CONSTRUÇÃO DE QUaLIDaDE E NOS COMPONENTES TESTaDOS
Os componentes foram testados em campo em aplicações comerciais por 10 anos. O design com 
para-choque frontal coberto ajuda a evitar danos de alto impacto no corpo e nas escovas laterais.

DESIgN INTELIgENTE E INTUITIVO
aumente a produtividade com a escova lateral, que é ajustada sem necessidade de ferramentas e 
fácil de usar com menor tempo de treinamento e maior tempo de limpeza. a alça com relevo da 
varredeira é acolchoada e projetada ergonomicamente para o conforto do operador.

VaRRa com maiS inteLigÊncia, nÃo com maiS FoRÇa 
com aS VaRReDeiRaS Da SÉRie S Da tennant.



tecnoLogia  
De VaRRiÇÃo  
twinmax™

no inteRioR Da

S3

A Projeto ergonômico da alça, com 
diferentes ângulos e acolchoada para  
o conforto do operador. 

B Escovas laterais duplas totalmente 
ajustáveis sem ferramentas limpam 
cantos e bordas sem mudar a direção. 
a cobertura maior da faixa de limpeza 
aumenta a produtividade e pode ser 
ajustada à superfície do seu piso, para  
a melhor limpeza.

C as escovas Tennant® são projetadas 
para ajuste à sua máquina e para 
oferecer o melhor desempenho de 
limpeza. O padrão de cerdas divididas

 
 e a tecnologia TwinMax™ trabalham 

juntas para coletar mais detritos em 
uma única passagem.

D a tecnologia de varrição TwinMax™ 
combina os princípios de varrição 
lateral e direta para coletar  
uma maior variedade de detritos com  
uma máquina. 

E a caçamba grande com 50 l reduz  
os esvaziamentos e é fácil de remover, 
simplificando o processo de limpeza  
e aumentando a produtividade  
do operador.
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Equipada com a tecnologia de varrição 
TwinMax™ da Tennant, a S3 limpa seus 
pisos com uma única passada. a escova 
dupla de rotação anti-horária combina 
princípios de varrição direta e lateral para 
capturar pequenos e grandes detritos com 
uma única máquina.

a tecnologia TwinMax™ foi projetada 
para varrer várias superfícies de pisos em 
ambientes internos e externos, oferecendo 
máxima versatilidade para limpeza em 
qualquer lugar, a qualquer hora. 
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VEja EM aÇÃO
Para obter uma demonstração ou informações adicionais,  

envie um e-mail para info.brasil@tennantco.com

VaRReDeiRa manuaL De opeRaÇÃo a pÉ S3

alfa Tennant
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
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SISTEMa DE VaRRIÇÃO 

Faixa de limpeza   870 mm

SISTEMa DE aCIONaMENTO Da ESCOVa

Comprimento da escova principal   500 mm
Diâmetro da escova principal   200 mm
Diâmetro da escova lateral   320 mm
Capacidade de volume da caçamba  50 l
Tipo de acionamento  Correia

SISTEMa DE ENERgIa

Manual 

ESPECIFICaÇÕES Da MÁQUINa

Comprimento   1.092 mm
Largura   760 mm
altura   416 mm
Peso   30 kg

gaRaNTIa

1 ano de garantia para defeitos de fabricação.

as varredeiras de piso utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas. 

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.


