
Varredeira com Operador a Pé

S10

• A S10 faz a varrição de espaços  
 abertos e de locais de difícil acesso

• Maior autonomia na operação  
 graças à caçamba com capacidade  
 de até 68 kg

• Um excepcional sistema de filtragem  
 protege as instalações e os funcionários  
 contra os efeitos nocivos do pó



Melhor varredeira 
de sua categoria

Faz a varrição de espaços abertos e congestionados

O design compacto desta varredeira permite ao operador limpar com 
eficiência tanto espaços abertos quanto as áreas mais obstruídas.

Limpa por mais tempo

A S10 possui duas potentes baterias de 155 Ah para proporcionar longa 
operação e excelente desempenho, sem produzir fumaça. O design 
ergonômico da alça de controle de operação assegura o conforto do operador.

Menor custo de manutenção

Reduz os custos de manutenção graças à sua construção durável e à prova  
de corrosão. Seu pára-choque protege a máquina e o local de trabalho.

A melhor varredeira de sua categoria

Autopropelida, com velocidades variáveis, assegura a facilidade de manobra 
em qualquer direção. O excepcional controle de pó filtra partículas de até  
3 microns.
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A
Caçamba de aço de 

grande capacidade -  

flutuação livre com 

capacidade até 68 kg 

ou 79 litros de detritos.

A S10 proporciona desempenho excepcional, 
durabilidade e controle de pó, enquanto mantém 
o ambiente livre da fumaça de escapamentos.

B
Filtragem de pó - 

filtro painel de 4,4 m² 

captura partículas de 

pó de até 3 microns , 

com 99% de eficiência.

C
Vibrador do  

filtro mecânico -  

temporizado 

automaticamente.

D
Alça de controle 

ergonômico -  

altura ajustável, para 

máximo controle  

e conforto.

E
Carregador a bordo - 

fácil de ligar, carrega  

as baterias em  

qualquer lugar.



Rua Barão de Campinas, 715 
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

PEÇAS ORIGINAIS TENNANT,  
SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO

Vantagem das Peças Originais Tennant

Opere sua máquina com confiança,  
escolhendopeças originais da Tennant. 
Somente elas foram projetadas em conjunto 
com o equipamento Tennant. 

Para anos de operação sem preocupações,  
aceite apenas peças e suprimentos originais.

Tenha a certeza de obter um excelente 
atendimento também após adquirir o 
equipamento. Nossa equipe de assistência 
técnica local, está em constante treinamento 
para melhor atendê-lo quando mais precisar.

VARREDEIRA S10  
COM OPERADOR A PÉ

CARACTERÍSTICAS

Sistema de Varrição

Faixa de limpeza 860 mm

Comprimento da escova principal (tubular) 660 mm

Velocidade da escova 550 rpm

Diâmetro da escova lateral (disco) 150 mm

Volume da caçamba 79 L

Capacidade de carga da caçamba 68 kg

Sistema de Tração

Baterias Sistema de 24V, 2 x 12V 155 Ah

Motor de tração 1,0 HP

Veloc. de deslocamento à frente (variável até) 4,7 km/h

Veloc. de deslocamento de ré (variável até) 4,7 km/h

Capacidade de rampa

 Caçamba vazia 12,2%

 Caçamba cheia 8,75%

Sistema de Controle de Pó

Área do filtro 4,4 m²

Mecanismo de limpeza do filtro Temporização automática

Velocidade do motor de aspiração 2000 rpm

Motor do ventilador de aspiração 1 HP

Diâmetro do ventilador de aspiração 203 mm

Nível de Ruído ao nível do ouvido do operador 73 dBa

Dimensões da Máquina

Comprimento 1570 mm

Largura 920 mm

Altura

 Alça de controle na posição mais baixa 990 mm

 Alça de controle na posição do meio 1050 mm

 Alça de controle na posição mais alta 1120 mm

Peso 272 kg

Giro mínimo em corredores 1730 mm
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