
CRIANDO UM MUNDO MAIS LIMPO, SEGURO E SAUDÁVEL

S16 Varredeira 
compacta a bateria  
de operação a bordo
Oferecendo grande produtividade e versatilidade em 
uma Varredeira Compacta, acionada por bateria, a S16 
oferece desempenho de varrição excepcional em uma 
variedade de tipos de superfícies e detritos. Obtenha um 
impressionante controle de poeira com um sistema de 
filtragem de vários estágios e mantenha a qualidade do ar 
com uma operação livre de fumaça.

Tecnologias

Tecnologia de 
Varrição MaxPro™

Multiplos estágios 
de fitragem

Baterias de Alta 
Capacidade
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Projetada para produtividade

1. Obtenha resultados consistentes de limpeza em

aplicações internas e externas com a tecnologia
de varrição MaxPro™, que fornece potência

consistente na escova, independentemente das

alterações da superfície e detritos.

2. Ajude a manter a qualidade do ar em ambientes

fechados com um sistema de filtragem de vários

estágios e um poderoso agitador do filtro que retém

a poeira gerada durante o processo de varrição.

3. Permite realizar a descarga dos detritos com

facilidade com o ajuste de altura da alça

VarioHeight™ que garante uma operação

ergonômica e segura.

4. Maximize a produtividade com uma ampla faixa de

varrição e uma grande capacidade de caçamba

que reduz a frequência de descargas.

5. Simplifique a operação e inicie a limpeza

rapidamente com o botão de partida
1-Step™, que ativa e grava automaticamente as

configurações mais recentes da máquina.

6. Aumente a autonomia e limpe a qualquer momento

com níveis reduzidos de ruído usando o Eco-

Mode™.

Acessórios Opcionais

Aumente a 
segurança com 
o protetor de
operador.
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Por dentro da 
S16

1. Controles intuitivos com o botão 1-Step™.

2. Pontos amarelos de contato de fácil identificação.

3. Sistema de filtragem de vários estágios com um

poderoso agitador do filtro.

4. Tecnologia de varrição MaxPro™ que garante

resultados consistentes de limpeza.

5. Varre facilmente detritos maiores com o pedal de

flap.

6. Suporta ambientes severos, além de ser desenhada

para prevenir danos em paredes e objetos frágeis.

7. Possui estrutura de metal totalmente revestida e

caçamba de detritos rotomoldada.



Especificações S16
SISTEMA DE VARRIÇÃO

Faixa de Limpeza: Uma Escova Lateral 1,170 mm

Escova Principal (Tubular) 810 mm

Escova Lateral (Diâmetro) 510 mm

Capacidade da Caçamba (Volume) 150 L

91 kgsCapacidade da Caçamba (Peso) 

SISTEMA DE CONTROLE DE POEIRA

Sistema de Filtragem: Estágio 1 | Estágio 2 Filtro Painel | Perma-filterTM

Filtração do Filtro Painel (até) 1 Micron @ 97.7%

Motor de Aspiração 0.6 kW

RPM Motor de Aspiração | Eco-Mode™ 12,000 rpm | 10,000 rpm

SISTEMA DE PROPULSÃO

Acionamento Bateria, 36V

Motor de Propulsão Elétrico, Corrente Alternada, 1.2kW, 1,6HP

Velocidade de Deslocamento (até): 8.8 km/h

Velocidade de Deslocamento em Ré (até): 4.8 km/h

Deslocamento em Rampa: Caçamba Cheia | Caçamba Vazia 10.0º / 17.6% | 12.0º / 21.3%

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Comprimento 1,815 mm

Largura 1,165 mm

Altura: Com Protetor do Operador | Sem protetor do Operador 2,095 mm | 1,500 mm

Peso 880 kgs

Raio de Giro (mínimo) 2,130 mm

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

 Alfa Tennant – Criando um mundo mais limpo, seguro e saudável

Locação
Preserve o capital de giro de sua empresa, transforme 
um custo variável em fixo e mantenha o seu foco 
ao terceirizar a administração e manutenção do seu 
equipamento de limpeza.

Peças e Locação
Proteja seu investimento com peças originais Alfa 
Tennant garantindo um ajuste de precisão que permite 
ampliar a vida útil de sua máquina com o máximo de 
performance.

Remanufaturados
Proteja seu investimento com peças originais Alfa 
Tennant garantindo um ajuste de precisão que permite 
ampliar a vida útil de sua máquina com o máximo de 
performance.

Assistência Técnica
Maximize o tempo de uso do seu equipamento com um 
custo fixo e planejado por mês.

Para obter informações adicionais ou uma demonstração mande 
um e-mail para: info.brasil@tennantco.com
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VEJA EM AÇÃO

Fone.:  (11) 3602-6500 / (31)  383-1411
www.ecologicaequipamentos.com.br

rbe5
Riscado

rbe5
Riscado

rbe5
Riscado

rbe5
Riscado

rbe5
Riscado




