
R3
LAVADORA DE CARPETE
COMPACTA DE SECAGEM RÁPIDA

 Movimente-se facilmente em áreas congestionadas. Com a 
tecnologia patenteada ReadySpace®, o carpete fi ca limpo, seco 
e pronto para uso em menos de 30 minutos.

 Limpe facilmente pequenos espaços graças ao seu design 
compacto e baixo.

 Limpe silenciosamente com nível de ruído de 69 dBA.

CRIAnDO uM MunDO MAIS L IMPO,  SEGuRO E SAuDÁVEL
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Imagens meramente ilustrativas.



AMBIENTES LIMPOS E SAUDÁVEIS 
A tecnologia ReadySpace® ajuda a reduzir o desenvolvimento de mofo e bactérias tornando os 
espaços mais limpos e saudáveis, utilizando até 80% menos água e deixando até 90% menos água 
no carpete.

AUMENTE A PRODUTIVIDADE EM ESPAÇOS CONGESTIONADOS
Limpe espaços apertados e congestionados com facilidade, como escritórios, fazendo movimentos 
para frente e para trás. O design de perfil ultrabaixo e o guidão ajustável aumentam o alcance da 
limpeza sob mesas e escrivaninhas baixas.

TANQUES FÁCEIS DE ENCHER E ESVAZIAR 
Os tanques removíveis Hygenic® são fáceis de encher, esvaziar e limpar e oferecem um design 
compacto e exclusivo. Alças ergonômicas garantem um fácil transporte.

CARPETES LIMPOS E IMPECÁVEIS, SEMPRE PRONTOS PARA USO
Melhore a aparência e o brilho do carpete com roletes de transferência de sujeira da exclusiva 
tecnologia ReadySpace® que levanta e remove a sujeira que o aspirador deixou para trás. Os 
resultados são excepcionais: 

 Mantém as áreas de alto tráfego com aparência de novas com limpezas frequentes. 

 Reduz acúmulos de químicos o que ajuda a evitar sujar novamente de forma tão rápida .

 Reduz o risco de escorregões e quedas quando transitando de carpetes recém-limpos para 
pisos frios.

OS CARPETES LIMPOS COM A TECnOLOGIA  
READySPACE® fICAM SECOS E PROnTOS PARA O 
TRÁfEGO DE PEDESTRES EM MEnOS DE 30 MInuTOS

Imagens meramente ilustrativas.
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TECnOLOGIA PATEnTEADA READySPACE® 

A Os roletes exclusivos para transferência de sujeira são a base da tecnologia 
ReadySpace®. Quando úmidos, estes roletes de tecido agarram a sujeira das 
fi bras do carpete e as levantam para dentro da máquina.

B Internamente, um pulverizador enxágua a sujeira dos roletes, 
não o carpete.

C Duas poderosas sapatas individuais de aspiração extraem a água suja, 
levando-a para o tanque de recolhimento.

C

Primeiro Turno
6:30 – A equipe de limpeza encerra a 
os trabalhos de pequenos escritórios 
com a Tennant R3.
7:00 – O carpete está limpo, seco e 
pronto para o tráfego nos escritórios. 

Entrada de Hóspedes
14:30 – A manutenção encerra a 
limpeza dos quartos do hotel com a 
Tennant R3. 
15:00 – O carpete está limpo, seco e 
pronto para a chegada dos hóspedes.

Abertura da Loja
8:30 – A manutenção do Shopping 
encerra a limpeza das lojas.
9:00 – O carpete está limpo, seco e 
pronto para o tráfego dos clientes.

DA LIMPEzA 
PARA O PÚBLICO 
EM MInuTOS.
Deixe os ambientes prontos para 
o tráfego mais rapidamente, com
a tecnologia ReadySpace®.
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R3  
LAVADORA DE CARPETE COMPACTA, 
E DE SECAGEM RÁPIDA 

1.045.001.br.pt    Catálogo R3    07/15
©2015 O logo da Tennant Company e outras marcas registradas desenhadas com o símbolo “®” são marcas 
registradas dentro dos Estados Unidos e/ou outros países. A venda e manutenção dos produtos da Tennant Company 
são realizadas por meio de sua rede de distribuidores autorizados. 

SISTEMA DE LIMPEZA

Faixa de limpeza  38 cm

SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS ESCOVAS

Motores dos roletes (2) 0.3 hp / 0.22 kW
Velocidade dos roletes  450 rpm
Tamanho dos roletes (duplos cilíndricos) 38 cm

SISTEMA DE SOLUÇÃO

Capacidade do tanque de recolhimento  19 L
Pressão da bomba de solução  65 psi / 4.48 bar
Taxa de pulverização da solução  0.76 lpm L/min

SISTEMA DE RECOLHIMENTO

Capacidade do tanque de recolhimento 19 L
Motor de aspiração  2 estágios 1.2 hp / 0.89 kW
Vazão de ar do motor de aspiração (máx)  2.8 m3/min
Coluna-d´água bloqueada do sistema de aspiração 2.180 mm H2O

SISTEMA DE ACIONAMENTO

Cabo de força  15 m

ESPECIFICAÇÕES*

Comprimento  76 cm
Largura  48 cm
Altura  71 cm
Peso 53 Kg
Nível de Ruído (ouvido do operador) 69 dBA

ACESSÓRIOS

Ferramentas opcionais disponíveis.

GARANTIA

Consulte seu representante local para informações sobre garantia.

*Dimensões são medidas com o guidão dobrado para armazenagem. As especificações podem ser alteradas 
sem aviso.

Imagens meramente ilustrativas.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As lavadoras de carpetes utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas.

A Segurança deste produto é certificada compulsoriamente junto ao INMETRO 
pelo OCP ABNT - 0005.
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VEJA EM AÇÃO
Para obter informações adicionais ou uma demonstração mande 

um e-mail para: info.brasil@tennantco.com

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

OTIMIzE O DESEMPEnhO 
DA LIMPEzA COM  
ALfA TEnnAnT.

  Maximize o tempo de 
atividade e a vida útil do  
seu equipamento com as 
peças e os serviços  
Alfa Tennant.

  Melhore a produtividade 
com peças e suprimentos  
de qualidade, projetados 
para melhorar os resultados 
do equipamento.

  Confie na Alfa Tennant 
para auxiliar a maximizar 
a eficácia das operações  
de limpeza.




