
6200
VARREDORA COMPACTA  
DE CONDUTOR SENTADO

 Performance superior com eficaz varrimento numa  
única passagem e contenção de pó

 Excelente manobrabilidade, tendo em conta o tamanho  
compacto e facil operação

 Custos de limpeza consideravelmente reduzidos, por meio  
das peças e engenharia Tennant

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 .
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Construída com peças Tennantde, de superior qualidade , a 6200 oferece uma operação 
praticamente contínua. Conte com o aumento da produtividade com a limpeza eficiente  
e numa só passagem, e com o despósito de descarga multi-nível.

LÍDER EM VARRIMENTO E CONTROLE DE PÓ
O mecanismo AutoAdjust™ corresponde à altura da escova para escovar artigos de desgaste,  
varrer pequenos detritos e pó numa única passagem. A 6200 com controle de pó em 2 fases  
ajuda a remover o pó presente na atmosfera.

DURABILIDADE SEM PREOCUPAÇÕES
A sólida estrutura em aço, o sistema de óleo hidráulico e a mudança de escovas sem ter que 
recorrer a ferramentas, mantêm a 6.200 fiável e em operação, o que aumenta o tempo de 
funcionamento da máquina.

OPERAÇÃO FACILITADA AUMENTA A PRODUTIVIDADE
As excelentes linhas de visão, os controles fáceis de usar e o depósito de descarga multi-nível,  
fazem com que esta máquina seja uma das mais fáceis de operar! O depósito pode esvaziar 
directamente os detritos em recipientes até 1,37 m.

HABILMENTE CONCEBIDA, A VARREDORA  
620 0 OFERECE OPERAÇÃO SEM ESFORÇOS  
E PRODUTIVIDADE AUMENTADA
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NO INTERIOR DA

A Proteja as instalações e equipamentos, 
bem como sua varredora, com o pára-
choque traseiro e os cantos de rolo.

B Mantenha o poder de limpeza no 
máximo, com a patenteada cavidade 
das escovas AutoAdjust ™, que ajusta 
automaticamente conforme as cerdas 
encurtam.

C O sensor de temperatura Thermo-
Sentry ™ controla o depósito e em 
temperaturas perigosamente elevadas 
inicia a paragem da aspiração.

D Aumente a eficácia com o depósito 
de carregamento com o depósito de 
quatro lados, o carregamento dianteiro 
e um sistema de varrimento que se 
pode ajustar ao tipo de detritos.

E O depósito de plástico roto-moldado 
Duramer ™  aumenta a vida útil da 
máquina e garante a inexistência de 
corrosão.

F O VCS® - sistema de vibração do filtro 
- recolhe eficazmente o pó e agita 
pregas do filtro livres de obstruções.

ALTA DESCARGA, MÁXIMA 
SEGURANÇA, FÁCIL ACESSO

Um depósito de descarga 

multi-nível acelera a 

limpeza, eliminando a dupla 

manipulação de detritos . A 

elevada capacidade do depósito 

permite varrer mais entre 

descargas.

OPÇÕES A TER EM CONTA

Aumenta o alcance do 
varrimento
Alcance áreas de difícil acesso com 
o opcional kit de aspiração manual, 
facilmente activado. 

Aumenta a produtividade
Duas escovas laterais aumentam o 
alcance de varrimento da máquina 
para limpar mais espaço em menos 
tempo.

6200
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VER PARA CRER
Se desejar uma demonstração 
ou informações adicionais contacte-nos:
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VARREDORA COMPACTA  
DE CONDUTOR SENTADO 620 0

SISTEMA DE VARRIMENTO

Faixa de limpeza 
Uma escova lateral  1070 mm
Duas escovas laterais 1400 mm

Escova principal
Comprimento da escova principal (tubular) 710 mm
Suporte da escova principal Cinto
Mudança da escova principal Sem ferramentas

Diâmetro da escova lateral 520 mm
Contentor de detritos 

Capacidade volumétrica 125 L
Capacidade de carga 136 kg
Altura de descarga (variável até) 1.37 m

SISTEMA DE CONTROLE DE PÓ

Sistema de filtro (duas fases, até 3 microns) 
Fase 1 Filtro Perma™
Fase 2 4.6 m2 Filtro de painel

Filtragem de pó (até) 3 microns
Velocidade da turbina de aspiração 4300 rpm

SISTEMA DE TRACÇÃO

Bateria 245 Ah
Motor de tracção 1.1 kW

Motor
Gas/LPG: Refrigerador de ar Robin (max.)  10.5 kW

Modelo de bateria: Dianteira (variável até) 10 km/h
Modelo IC: Dianteiro (variável até) 8 km/h
Todos os modelos: Reverso (variável até) 4.8 km/h
Gradiabilidade

Depósito cheio 6.0 deg/11%
Depósito vazio 10.0 deg/18%

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA   

Comprimento 1960 mm
Largura

Com uma escova lateral 1230 mm
Com duas escovas laterais 1420 mm
Sem escova lateral 1050 mm

Altura 1440 mm
Peso

Motor a gasolina 639 kg
Bateria 923 kg
Sem baterias 746 kg

GARANTIA

24 meses (ou 2.000 horas de funcionamento) em determinadas peças e 12 meses (ou 1.000 horas de
funcionamento) na mão de obra, consoante o que ocorrer primeiro, excluindo os consumíveis.

As especifi cações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

PEÇAS, CONSUMÍVEIS  
E ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA TENNANT

Oferta de Assistência Técnica Tennant 
▪  Maximize a segurança, produtividade  

e o tempo de funcionamento 
▪  Controle e proteja o seu investimento e reduza  

o custo total de propriedade
▪  Benefi cie de mais de 200 técnicos de assistência 

técnica em toda a Europa

Peças e consumíveis Tennant
▪ Utilize o seu equipamento com confiança
▪  Beneficie de anos de funcionamento  

sem preocupações

Soluções de limpeza Tennant
▪ Aumente os seus objectivos de limpeza sustentável
▪  Seleccione as vantagens sustentáveis que a sua 

empresa deseja
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