
ATLV® 4300
VARREDORA URBANA POR ASPIRAÇÃO

< Com um superior sistema de recolha de resíduos, melhora a  
imagem e saúde pública da comunidade

< Aumenta a produtividade ao adaptar-se a todos os terrenos

< Melhora a segurança do operador, graças a um design estável  
e com baixo centro de gravidade
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A  C R I A R  U M  M U N D O  M A I S  L I M P O ,  
S E G U R O  E  S A U D Á V E L .



A Tennant criou o ATLV® 4300 para lidar com as condições operacionais do mundo real. Quer seja 
necessário subir passeios, passar por colinas ou limpar ao longo de linhas de perímetros, o modelo 
ATLV 4300 cumpre aquilo que promete. O ATLV mantém todas as superfícies exteriores limpas. 
Desde asfalto a cimento, turfa e relva, causará sempre uma boa impressão.

MELHORE A IMAGEM E SAÚDE PÚBLICA DA COMUNIDADE
O poder de aspiração de alto desempenho do ATLV, complementado pelo seu aspirador de braço
comprido, pneus para todos os terrenos e aptidão para subir aos passeios, mantém os terrenos
relvados, parques de estacionamento, linhas de perímetros e canteiros de arbustos livres de 
resíduos, beatas, garrafas, entre outros.

AUMENTE A PRODUTIVIDADE
Funções de fácil utilização que requerem menos tempo de formação, para que os operadores possam 
começar a limpar mais rapidamente. Durante o funcionamento, basta olhar através das vigias do 
depósito para verificar o nível de resíduos no depósito de alta capacidade inigualável do ATLV.
Os operadores limpam de forma eficaz entre duas paragens, sabendo que a turbina de aspiração
montada na parte superior fornece um fluxo de ar contínuo e sem restrições. Fácil de esvaziar
graças ao grande tanque de depósito de lixo inclinável para fácil acesso e remoção de resíduos.

CONFIE NUM FUNCIONAMENTO SEGURO E ESTÁVEL
Limpe com confiança, sabendo que o ATLV fornece um funcionamento estável e seguro com o 
seu design de baixo centro de gravidade, discos de travagem altamente eficazes e um sistema de 
proteção contra capotamento.

A SOLUÇÃO SEGURA E EFICAZ  
PARA A LIMPEZA EXTERIOR EM TODO O TIPO DE TERRENOS



DE LONGA DURAÇÃO

Um reservatório em polietileno 

anti corrosão com revestimentos 

opcionais sem saco, bem como 

uma entrada de impulsor com 

sistema integrado de limpeza, 

mantém o ATLV a funcionar  

mais prolongadamente.
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NO INTERIOR DA

ATLV 4300

A Quatro pneus para todos os tipos 
de terreno aumentam a mobilidade e 
diminuem a compactação do solo.

B Refrigerador hidráulico de limpeza 
de fácil e rápido acesso.

C Reservatório residual utiliza sacos

 standard, fazendo com que os custos

 sejam reduzidos. O reservatório

 inclina-se, para uma fácil limpeza.

D Turbina de aspiração montada

 na parte superior assegura que os

 resíduos não passam pela turbina 

 de aspiração.

E ROPS protege o operador em caso de 
capotamento.

F Design ergonómico inclui direção 
assistida / inclinação e mangueira de 
aspiração de fácil acesso.

G Mangueira de aspiração ajustável 
pode ser reposicionada, para uma 
fácil recolha de resíduos.

H Distância em altura relativamente 
ao solo proporciona a limpeza em 
terrenos irregulares e passeios.
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A SOLUÇÃO SEGURA E EFICAZ  
PARA A LIMPEZA EXTERIOR EM TODO O TIPO DE TERRENOS

OPÇÕES INDISPENSÁVEIS

Aumente o alcance de limpeza  
Aceda à mangueira de aspiração para 
um alcance de limpeza adicional 
com o opcional bocal de limpeza de 
perímetros.

Controle de pós
Sistema de controle de pó húmido,  
cujas configurações ajudam a reter o  
pó existente na atmosfera.

Torne a limpeza confortável
Adicione uma cabine com proteção 
certificada anti capotamento para se 
proteger contra as intempéries.
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VER PARA CRER
Se desejar uma demonstração 
ou informações adicionais contacte-nos:
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PROTECÇÃO  
AMBIENTAL

Reduz os
Níveis de

Ruído

Aumenta a 
segurança

Economiza
Recursos

Reduz
utilização de
Detergentes

Melhora a 
qualidade 

do ar

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSUMÍVEIS  
E PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS  
TENNANT COMPANY

Oferta de Assistência Técnica Tennant  
n  Aumente a segurança, produtividade e tempo de 

funcionamento 
n  Controle, proteja o seu investimento e baixe
  o custo de aquisição 
n  Beneficie de mais de 200 técnicos treinados na 

fábrica através de toda a Europa

Peças e consumíveis Tennant 
n  Opere a sua máquina com confiança 
n  Beneficie de anos de funcionamento sem  

preocupações

Soluções de limpeza Tennant
n  Apoie os seus objetivos de limpeza sustentável 
n  Seleccione as vantagens sustentáveis
  que a sua empresa deseja

As tecnologias ec-H2O e FaST são
certificadas pelo NFSI (National Floor
Safety Institute). A certificação NFSI
assegura que um produto passou num
processo de teste de 2 fases, provando
que o produto ajuda a reduzir o risco
de potenciais acidentes por 
deslizamento e quedas.

As tecnologias ec-H2O e FaST estão
registadas pela NSF International.
A NSF International é uma Organização 
Sem Fins Lucrativos, independente, que 
assegura que a fórmula e rotulagem 
dos produtos referidos cumprem os 
regulamentos de segurança alimentar 
adequada.

Os detergentes Tennant FaST 365
e FaST 965 receberam a etiqueta
ecológica Europeia. Este 
reconhecimento demonstra que
os detergentes FaST da Tennant têm
um impacto ambiental reduzido,
em comparação com os detergentes
convencionais.

A tecnologia ec-H2O™ ganhou o 
Prémio Europeu de Ambiente em 2009 
para a inovação empresarial do ano, 
um dos prémios mais prestigiosos para 
as empresas. O programa de prémios 
Europeus para as empresas  
(www.businessawardseurope.com) é 
um programa de prémios independente 
concebido para reconhecer e promover 
excelência, boas práticas e inovação na 
comunidade empresarial na Europa.

ATLV® 430 0 -  VARREDORA URBANA POR ASPIRAÇÃO 
TODO O TERRENO

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO BOCAL DE ASPIRAÇÃO

Tipo de varrimento bocal de aspiração
Tempo necessário para limpar um terreno de futebol  1-2 horas
Depósito residual

Capacidade 416 L
Capacidade do saco  208 L  
Dimensões do saco  1.120 X 1.400 mm

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO

Tamanho do bocal (diâmetro) 200 rpm
Turbina de aspiração 430 mm
Largura do aspirador 1200 mm

SISTEMA DE TRACÇÃO

Velocidade de tracção dianteira (variável até) 26,0 km/h
Velocidade de tracção traseira (variável até) 8,0 km/h
Motor de tracção
Kubota a gasóleo, refrigerado com líquido @3000rpm 28 kW
Tipo     Hidrostático
Motores   Ambas as rodas traseiras
Hidráulico 

Bombas 1 propulsora,1 acessória
Refrigerador de óleo  Tipo de aleta

Capacidade de inclinação
Reservatório cheio & vazio 12.0 deg / 21%

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Comprimento 2590 mm
Largura 1170 mm
Altura 2130 mm
Peso líquido da base da máquina 844 kg
Raio de viragem mínimo 460 mm

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Cor à escolha
Vara de passeio
Escova vario
Controle de humidade e pó
Cabine com proteção anti capotamento e proteção climática
Para-chispas

Para mais opções ou acessórios, por favor contate o seu representante local da Tennant

GARANTIA

Consulte o seu representante local para informações sobre a garantia

Especificações sujeitas a modificações sem aviso prévio.


