T2

Lavadora Compacta
de 43 cm
• Maximize a performance mantendo o
seu orçamento
• Limpe facilmente espaços pequenos e
congestionados
• Obtenha excelentes resultados de limpeza
e segurança
• Minimize a fadiga e aumente a satisfação
do operador, graças ao seu simples
funcionamento

Melhore drasticamente os seus
resultados de limpeza e a
segurança em espaços
pequenos.
Aumente a Produtividade
Aumente a eficiência da sua limpeza, lavando e secando
completamente áreas pequenas e congestionadas, com uma
só passagem. A durabilidade e robustez da série T da Tennant
aumenta o tempo de vida da máquina.
Assegure um melhor desempenho
Proporcione o mais alto nível de limpeza, com uma pressão ao solo
de 23 kg e 230 rpm, graças a um motor de escovas de 0.75kW, o
mais potente da sua categoria.
Mantenha o máximo de higiene
Reduza as bactérias e o bolor com tanque de recuperação e
tabuleiro de detritos higiénicos, fáceis de limpar.

PROJECTADA PARA
PROTEGER O AMBIENTE
Aumente a qualidade do
ambiente em interiores.
Pode operar a qualquer hora devido
ao baixo nível de ruído - 68.5 dBA e
com as baterias opcionais “sem
manutenção” diminuem-se as
emissões de fumos, melhorando a
qualidade do ar interior.
Maximize a segurança do
operador.
A Escova só funciona quando o
operador pressiona o “gatilho de
segurança”.
Reduz o risco de escorregadelas
e quedas.
Uma recolha de água sem igual,
permite que as superfícies fiquem
limpas e secas para serem utilizadas
imediatamente.

Experimente a série T da TENNANT, com a
Lavadora económica T2, uma gama referência
na indústria da limpeza.

Máquina projectada com punho com gatilho de
segurança e altura ajustável, para um maior conforto e
redução da fadiga do operador.

O suporte para o porta discos e o rôdo, tornam o
transporte ou a armazenagem da T2 simples e fácil.

Forme fácilmente novos operadores com os controlos
mais simplificados da indústria – somente ligar a
máquina a activar os gatilhos.

Optimize a higienização da máquina, com tanque de
recuperação e tabuleiro de detritos “rotomould” fáceis
de limpar.

LAVADORAS DA SÉRIE T
A gama de Lavadoras Série T
optimizam a segurança e a saúde,
com níveis de ruído mínimos, um
sistema de recuperação de água
sem igual e com tanques higiénicos
fáceis de limpar.
T1 380 mm
Lavadora a cabo, com recolha
de água sem igual e cabo
totalmente ajustável.

T2 430 mm
Experimente a liberdade sem
cabos, com a Lavadora
Tennant mais pequena e
económica, a T2 a baterias.

T3 430, 510 mm
Ultra-silenciosa que se pode
Combinar com as tecnologias
premiadas FaST ou EC-H2O
(água convertida electricamente)
e tanques higiénicos fáceis
de limpar.

T5 610-810 mm
Alcance os níveis mais altos
de limpeza, saúde e segurança,
com a lavadora T5 (amiga do
ambiente), standard, FaST
ou EC-H2O.

T7 660-810 mm
Maximize o conforto a
agilidade e o tempo de vida
da máquina, com a Lavadora
compacta de condutor
sentado com características
que aumentam a sua
produtividade e a tornam
mais económica

VER PARA CRER
Para solicitar uma demonstração ou
informação adicional, contacte-nos

997034-09/08

LAVADORA DE CONDUTOR APEADO MOD. T2
Sistema de Lavagem
Faixa de Limpeza
Capacidade do tanque de Solução
Produtividade (por hora)
Máx. (teórica)
Máx. (estimada)
Sistema de Propulsão
Motor Escova
Escova
Pressão Escova/Disco
Sistema de Recuperação
Tanque de Recolha
Capacidade do Tanque de Recuperação
(inclui câmara de desumidificação)
Motor de Aspiração
CFM do Motor de Aspiração
Motor Aspiração (vedado à água)
Baterias
Opcional: Ácido / Autonomia
Opcional: Gel / Autonomia
Dimensões/Peso
Altura
Comprimento
Largura (c/rôdo)
Peso (c/baterias de gel)
Decibéis
Posição do Operador*

430 mm
26 L
1,900 m2
672 m2
0.75 kW
230 rpm
23 kg
de fácil acesso & fácil de limpar
36 L
0.30 kW (alto rendimento)
1.84 mm3
1,020 mm
(2) 12V, 85 AH/ Up to 2 hours
(2) 12V, 70 AH / Up to 1.75 hours
930 mm
1,120 mm
695 mm
136 kg
68 dBA

* For CE compliance, sound level is measured as an A-weighted sound pressure level per ISO 11201 and reported
in accordance with ISO 4871.

Garantia
		
		

24 meses (ou máx 2,000 horas de trabalho) para as peças e 12 meses
(ou máx 1,000 horas de trabalho) para mão-de-obra, o que ocorrer primeiro,
excluindo peças de desgaste.

PEÇAS GENUÍNAS TENNANT, STOCKS & SERVIÇOS
Vantagens das peças genuínas Tennant
Opere a sua máquina com confiança
escolhendo peças genuínas Tennant.
Somente as peças genuínas da Tennant
são projectadas conjuntamente com os
equipamentos Tennant. Para que possa
trabalhar com os equipamentos Tennant
durante anos sem preocupações, aceite
somente Peças e Stocks genuínos.

Rede de Serviço Directo
Na Europa, a Tennant tem uma fábrica
qualificada, baseada localmente numa
rede de mais de 220 técnicos de serviço,
dedicados a manter o seu programa de
limpeza activo e ascendente. Proteja o seu
investimento com um Contrato de
Manutenção Tennant.

Escolha uma das muitas soluções
financeiras da Tennant, para o
financiamento fácil e rápido.
Para informações mais detalhadas ácerca destes assuntos, por favor contacte o
Departamento Comercial da Tennant
TENNANT PORTUGAL,
E Q U I PA M E N T O S D E
LIMPEZA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA.
Apartado 24470
1251-997 Lisboa
PORTUGAL
Linha Verde Tel: 800 20 60 68
Linha Verde Fax:800 20 60 69
E-mail: europe@tennantco.com

www.tennant.pt
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