PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A CRIAR UM MUNDO MAIS LIMPO,
SEGURO E SAUDÁVEL .

Rodos TennantTrue ®
OBTENHA UM DESEMPENHO DE LIMPEZA
SUPERIOR COM AS SUAS MÁQUINAS
TENNANT®
< Otimize o seu equipamento Tennant com peças concebidas para
aumentar o desempenho
< Otimize a eficácia de limpeza numa só passagem
< Obtenha um melhor desempenho e baixe o custo total de limpeza

O MELHOR VALOR TOTAL E CUSTOS
MAIS BAIXOS PARA O SEU NEGÓCIO

O rodo forma uma parte crítica da sua lavadora para aumentar ao máximo
a recolha e absorção de líquido.
Apenas os rodos genuínos TennantTrue ® foram concebidos especificamente
para serem utilizados com máquinas da Tennant para ajudar a maximizar
a recolha de líquido, resultando em baixos custos laborais.
Uma recolha e absorção excecional dos líquidos significa menos trabalho
e custos de limpeza mais baixos.

BENEFÍCIOS DOS RODOS GENUÍNOS
TENNANTTRUE ®

DIMINUA AS DESPESAS EM TRABALHO ADICIONAL OBTENHA O MELHOR DESEMPENHO DE LIMPEZA
DURANTE PRIMEIRA PASSAGEM
DIMINUA AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E O DESGASTE DA MÁQUINA
Os rodos TennantTrue foram concebidos para se adaptarem à sua máquina Tennant,
proporcionando um ótimo desempenho de limpeza. A instalação correta ajuda a
diminuir o tempo de inatividade da máquina e as intervenções de assistência técnica.
PROTEJA OS SEUS COLABORADORES
Acidentes por escorregamento e queda são, muitas vezes, causados por resíduos
e pavimentos oleosos ou escorregadios. A utilização de rodos concebidos
especialmente para os equipamentos Tennant ajuda a diminuir estes perigos.
Diminua estes riscos através da utilização de rodos genuínos TennantTrue.

APENAS OS RODOS TENNANTTRUE FORAM DESENHADOS
E CONCEBIDOS ESPECIFICAMENTE PARA SE ADAPTAREM ÀS
MÁQUINAS TENNANT.

CONCEBIDO PARA UM DESEMPENHO SUPERIOR

DESCUBRA A DIFERENÇA COM TENNANTTRUE ®
Uma recolha e absorção de água eficazes são asseguradas através do controle
de água e ar. Os engenheiros da Tennant melhoram continuamente o design do
rodo, de forma a alcançar a melhor eficácia de limpeza numa série de cenários
- deslocando o maior volume de líquidos com o menor desperdício de energia
possível. A Tennant considera o feedback dos seus clientes na concepção de novos
designs.
Apenas a Tennant fornece o rodo com o design mais atual. Só os rodos
TennantTrue foram concebidos especificamente para a sua máquina Tennant.
Uma atenção especializada para a engenharia, o design e o detalhe de produção
dos rodos TennantTrue ajudam a proporcionar-lhe o melhor desempenho de
limpeza possível.

OS RODOS PODEM SER IDÊNTICOS VEJA A DIFERENÇA

OS RODOS TENNANTTRUE ® PROPORCIONAM A MELHOR RECOLHA DE ÁGUA
PARA A SUA MÁQUINA TENNANT, AJUDANDO A REDUZIR O SEU CUSTO TOTAL
DE LIMPEZA

Corte perfeito
Os rodos TennantTrue foram cortados com precisão, utilizando lâminas de corte da
mais alta qualidade. Uma extremidade bem cortada aumenta a aderência ao solo
para uma recolha de água mais eficaz. Uma extremidade grosseira ou mal cortada irá
afetar o desempenho, permitindo que a água escape, acelerando assim o desgaste
do rodo.

RODO TENNANTTRUE

•

Excelente aderência ao solo

•

Extremidades bem cortadas

•

Fabrico especializado da ferramenta

RODO SEMELHANTE

•

E xtremidades mal cortadas permitem
perdas de água

•

Má adesão à superfície do solo

Orifícios de montagem
Os orifícios de montagem nos rodos TennantTrue® foram cortados especificamente
para aumentar a absorção da água ao máximo e diminuir o desgaste do orifício. Os
orifícios de montagem de rodos semelhantes são cortados para se adaptarem a várias
máquinas, o que pode conduzir a estiramentos e fissuras. Com menos fugas de ar e
uma vedação de vácuo mais eficaz, os rodos TennantTrue proporcionam uma melhor
absorção de água.
RODO TENNANTTRUE
•

Design ideal com furo de montagem

•

Sucção de vácuo mais forte

•

Melhor absorção de água

RODO SEMELHANTE
•

Encaixe inexato

Possibilidade de trabalho duplo e despesas
adicionais
•
•

Recolha de água menos eficaz

TennantTrue
TennantTrue

Semelhante

Semelhante

Aberturas
O design da Tennant controla o número, tamanho e localização das aberturas, para
gerir convenientemente o fluxo de água e ar para a montagem do rodo, conseguindo
um controle e recolha de água superiores.
A mudança das aberturas irá afetar o fluxo do ar e a capacidade de recolha da água.
Os engenheiros da Tennant comprometem-se a efetuar pesquisas de forma contínua
para recolher a maior quantidade possível de água com a menor quantidade de
energia sobre todos os tipos de superfícies.

DIFERENÇAS PEQUENAS PODEM TER UM
GRANDE IMPACTO

Costura
As lâminas dos rodos TennantTrue® foram cosidas de forma segura à barra de
montagem para eliminar o movimento. Lâminas semelhantes têm uma costura
menos precisa, o que pode causar a movimentação da lâmina do rodo, deixando
intervalos na superfície e diminuindo a recolha de água.
RODO TENNANTTRUE

RODO SEMELHANTE

•

Costura consistente

•

Costura imprecisa

•

 ostura em todo o comprimento ajuda a
C
evitar movimentos e fissuras

•

 ovimento excessivo da lâmina aumenta
M
o risco de fissuras

•

Recolha de água eficaz

•

Recolha de água menos eficaz

Suporte da lâmina
Os requerimentos de controle de qualidade da Tennant asseguram uma instalação
direita. Um suporte de lâmina com curva ou ângulo incorreto pode tornar a
instalação difícil e afetar a absorção da água. Rodos semelhantes poderão ser
curvados, angulares, ou dobrados, resultando numa diminuição do desempenho.
RODO TENNANTTRUE
•

Fácil de instalar

•

Instalação direita no suporte de lâmina

•

Recolha eficaz da água

RODO SEMELHANTE
•

Difícil de instalar

•

 ode estar curvado, ter um ângulo ou uma
P
dobra

•

Recolha de água menos eficaz

TennantTrue
TennantTrue

TennantTrue

Semelhante
Semelhante

Semelhante

UMA DIFERENÇA
MUITO SUBTIL
NUM RODO
PRONTO A
UTILIZAR PODE
TER UM GRANDE
IMPACTO NO
DESEMPENHO DE
LIMPEZA

PRECISÃO DESENHADA PARA QUALIDADE

Ângulo
Os rodos TennantTrue® foram dobrados de forma precisa para um contato ideal do
rodo com o solo, resultando numa boa absorção da água. Outros rodos poderão
não ter o ângulo correto, deixando intervalos na superfície e diminuindo a recolha
de água.
RODO TENNANTTRUE

•
•

 ecolha de água melhorada
R
Ângulo preciso

RODO SEMELHANTE

•

Os intervalos na superfície deixam água no solo

•

Ângulo exagerado

Comparação do material
Rodos TennantTrue® possuem uma alta resistência ao desgaste, fissuras e ondulações.

RODO TENNANTTRUE®

RODO VERMELHO SEMELHANTE

•

Resistente ao desgaste, fissuras e ondulações

•

Suscetível a fissuras e ondulações

•

 dapta-se às superfícies rígidas ou irregulares.
A
para uma recolha de água mais eficaz

•

 mau contato com o pavimento diminui
O
a absorção da água

•

Longa vida útil

•

Suscetível desgaste mais rápido

Material da lâmina
ESCOLHA O RODO IDEAL PARA A SUA APLICAÇÃO
A seleção do rodo apropriado para a sua aplicação é de uma importância crítica
para o controle e recolha da água de forma eficaz. A Tennant comercializa três
tipos de rodos para se adaptar às suas necessidades.
VERSÁTIL
Elevado desempenho e material de longa duração adaptado à grande maioria das
aplicações e superfícies.
Standard na maior parte do equipamento da Tennant.

RESISTENTE AOS QUÍMICOS
Poliuretano - material resistente aos químicos e com longa duração, bem
adaptado para a utilização com óleos orgânicos e à base de petróleo.

ECONOMIA
Lâmina de borracha - uma combinação de baixo custo de material natural
e enchimentos para uso em solos lisos, até mesmo no interior. Os rodos
com lâmina de borracha da Tennant têm uma cor acastanhada.

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

Q De
 que forma uma recolha de água melhorada reduz as minhas despesas?
A Um melhor desempenho de limpeza requer menos trabalho, resultando em
custos mais baixos de pessoal, um risco reduzido de falhas na segurança e
custos mais baixos em peças e manutenção.

Q

Como
posso assegurar o desempenho de limpeza superior das minhas

máquinas de limpeza Tennant?

A Selecione apenas peças genuínas TennantTrue , siga o esquema de
®

manutenção planeado para a sua máquina Tennant e caso necessite de
ajuda, consulte o nosso departamento de vendas diretamente na fábrica.

Q Qual é a diferença entre uma peça “TennantTrue” e uma peça semelhante?
A	As peças originais TennantTrue foram concebidas e testadas por engenheiros
®

da Tennant para melhorar o desempenho de limpeza do equipamento
Tennant. Peças que não foram desenhadas pela Tennant podem não ter
uma forma, adequação ou função semelhantes, o que poderá resultar num
desempenho de limpeza menos eficaz e em maiores despesas.

os rodos são iguais?
Q Todos

A	Para ter a certeza que adquire rodos genuínos TennantTrue , encomende
®

diretamente à Tennant ou solicite uma peça genuína TennantTrue® ao seu
distribuidor de máquinas e peças Tennant.

Q Como posso aprender mais sobre os rodos TennantTrue?
A	Contate o representante de vendas ou o seu técnico de manutenção local
e visite www.tennant.pt/rodos tennant true

R E D UZ A AS D ESPESAS DE LIM PEZA
Para um desempenho de limpeza superior, insista em utilizar apenas as
peças TennantTrue ® nas suas máquinas Tennant.

VER PARA CRER
Se desejar uma demonstração
ou informações adicionais contacte-nos:

TENNANT PORTUGAL, Equipamentos de Limpeza,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
Estrada de Albarraque
Centro Empresarial Sintra / Estoril VI
Armazém O
2710-144, Sintra, Portugal
Linha verde (Telf.): 800 20 60 68
Linha verde (Fax): 800 20 60 69
Tel: +351 21 9235251
Fax: +351 21 9243579
E-mail: info@tennant.pt

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com
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