E q U I PA M E N t O

CRIANDO UM MUNDO MAIS LIMPO,
SEGURO E SAUDÁVEL.

BR-2000-DC
POLIDORA DE PISOS HIGH SPEED COM
CONTROLE DE POEIRA



Obtenha resultados consistentes em diversos tipos de pisos com seu
cabeçote flutuante patenteado.



Atinja um excelente brilho do piso com a rotação de 2.000 rpm no
disco de polimento.



Trabalhe com uma pressão de polimento variável entre 7 e 20 quilos
para melhor performance e acabamento.

P O L ID O R A D E P I SOS
H IG H S P E E D COM
C O N T R O L E D E P OE I RA
sistema de POLIMENTO
Diâmetro do disco
Taxa de produtividade
(máx.)
Taxa de produtividade
(prática)

51 cm
929 m²
850 m²

sistema de aCiOnamentO dO DISCO
Motor do disco
Velocidade do disco
Pressão de
polimento (variável)

ALC ANC E MELHOR ES RESU LtA D O S D E
POLI M ETO E CONTROL E A PO EIRA

1,5 hp /1,12kW
2000 rpm (no disco)
7 a 20 kg

sistema de eneRGia
220 V

acionamento

sistema de CONTROLE DE PÓ
Filtro de poliester com zíper, lavável.

A Polidora BR-2000-DC possui uma saia flexível que proporciona um
excelente controle de poeira, eliminando a necessidade da utilização
do mop pó após o polimento do piso.
desiGn COmPaCtO e PRÁtiCO
segura e de fácil utilização enquanto está sendo manobrada para
frente e para trás em espaços apertados, com uma excelente
manobrabilidade e com o sistema de punho insta-adjust™
RESISTENTE E SILENCIOSA
Possui uma construção robusta em polietileno, baixa vibração e

esPeCiFiCaÇÕes da mÁQUina
Comprimento
largura
altura
Com alça levantada
Peso
Cabo Elétrico

80 cm
57 cm
119 cm
42 Kg
23 m

nível de ruído (ouvido do operador)66 dba

GaRantia
Consulte seu representante local para informações
sobre garantia
as especificações podem ser alteradas sem
aviso prévio.
as lavadoras de piso utilizam insumos e
necessitam de revisões periódicas.

um nível de ruído de apenas 66dBA que garante alta qualidade no
polimento.

COnsUlte-nOs
Para uma demonstração ou informações adicionais, envie um
e-mail para: info.brasil@tennantco.com

1.060.002.br.pt
Catálogo BR-2000-DC
07/17
©2014 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. todos os direitos reservados.

Rua Barão de Campinas, 715
Campos Elíseos
São Paulo, SP - 01201-902
Vendas: (11) 3320-8550
Assist. Técnica: (11) 3320-8555
www.alfatennant.com.br
info.brasil@tennantco.com

