
B7
POLIDORA A BATERIA DE OPERAÇÃO A PÉ

 Máquina silenciosa com nível de ruído baixo e seguro, de 65 dBA

 Filtração ativa com filtro HEPA (opcional) mantendo a qualidade  
do ar interno

 Cabeçote se eleva a 90 graus permitindo uma posição ergonômica  
e segura quando da troca dos discos

CRIANDO UM MUNDO MAIS LIMPO, SEGURO E SAUDÁVEL.
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ALTO BRILHO COM DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE
A polidora a bateria B7 foi ergonomicamente projetada e oferece uma grande autonomia de 
uso, com grande potência e velocidade do disco, de 1.875 rpm. Muito silenciosa, requer pouca 
manutenção e oferece excelentes benefícios de saúde e segurança quando comparada às polidoras 
a combustão. 

REALIZE O POLIMENTO DE FORMA SILENCIOSA
A  B7 é ultra silenciosa, com níveis de ruído seguros de 63 a 65 dBA, e pode ser usada em qualquer 
momento sem afetar pacientes, estudantes ou clientes.

ACIONADA A BATERIA
Evite problemas com o armazenamento de combustíveis ou com a emissão de gases que podem 
causar intoxicação em espaços fechados utilizando a polidora B7, acionada a bateria. Também 
elimina os riscos e limitações do uso do cabo, e desta forma, as instalações podem ser polidas em 
qualquer momento do dia.

MELHORE A QUALIDADE DO AR INTERNO
Além do controle da poeira gerada no processo de polimento, o filtro opcional HEPA de filtragem 
de alta eficiência de partículas na polidora a bateria B7 resultam em 99,97 por cento de eficiência 
em partículas de 0,3 mícron de forma a melhorar a segurança de pacientes, empregados e 
clientes. Este excelente controle de pó elimina a necessidade de mopear a área após o processo de 
polimento.

SILENCIOSAMENtE, DÁ bRILhO NO PISO 
A qUALqUER MOMENtO DO DIA 
PARA VAREjO, ESCOLAS E hOSPItAIS.
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POR DENtRO DA POLIDORA

B7

A Controles ergonômicos que 
aumentam o conforto e a 
produtividade do operador.

B Fácil acesso no processo de 
manutenção das baterias da polidora.

C Sistema de controle de poeira  
e o opcional filtro tipo HEPA que  
melhora a qualidade do ar interno.

D Sistema de troca de discos de forma 
ergonômica e segura.

B

C



POLIDORA b7

 B7 
 690 MM 
SISTEMA DE POLIMENTO TRACIONADA

Largura do disco 690 mm
Taxa de produtividade (máx.) 2.500 m2/h
Taxa de produtividade (prática) 2.300 m2/h 
    (51mm de sobreposição)  

SISTEMA DE ACIONAMENTO DO DISCO

Motor do disco 6 V, 90 A, 3.6 hp max / 2.6 kW
Velocidade do disco 1.875 rpm
Velocidade de polimento (variável)  
   Mín. 2 Km/h 
   Máx. 3,5 Km/h
Velocidade de transporte (máx) 4,5 Km/h 

SISTEMA DE ENERGIA

Tensão 36 VDC
Bateria 
   Chumbo ácida (standard) 6 - 6V, 330 Ah 
Autonomia da Bateria* 330 Ah até 2.8 h

SISTEMA DE CONTROLE DE PÓ

Filtração Passiva 95% @ 0.3 microns 
Filtração HEPA (opcional) 99.97% @ 0.3 microns

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Comprimento 1.600 mm
Largura 800 mm
Altura 1.092 mm
Peso (com baterias) 362 kg
Nível de ruído (ouvido do operador) 
   Filtração Passiva 65 dBA
   Filtração HEPA 63 dBA

GARANTIA

Contacte seu representante local para informações sobre garantia.

As especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio.

As polidoras de piso utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas.

VEJA EM AÇÃO
Para uma demonstração ou informações adicionais,  

envie um email 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

VANtAGEM DAS  
PEçAS ORIGINAIS  
ALfA tENNANt

Opere sua máquina com 
confiança, escolhendo peças 
originais da Alfa Tennant, 
pois somente elas foram 
projetadas em conjunto com o 
equipamento.  

Para aumentar a vida útil do 
seu equipamento 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. 


