EQUIPAMENTO

C R I A N D O U M M U N D O M A I S L I M P O, S EG U R O E S A U D ÁV E L .

T350

AUTO -LAVADORA DE CO N DU TO R EM PÉ

A CONFIANÇA VEM DA ESCOLHA DE UM EQUIPAMENTO QUE O AJUDE
A CUMPRIR AS SUAS METAS

T350 FORNECE
PRODUTIVIDADE LÍDER DE
CATEGORIA

€

REDUZA OS CUSTOS DE LIMPEZA

 Limpe mais de 2500 metros quadrados por hora sem sacrificar o
desempenho no chão.

2.795
M2 LIMPOS POR HORA

 Maximize o tempo de atividade com um design durável, mecanismos
mecânicos de fácil acesso e peças e consumíveis prontamente
disponíveis.

 Maximize o uso da máquina com até 94 minutos entre ciclos de despejo
e enchimento e até 4 horas de tempo de funcionamento da bateria.

 Simplifique a formação e aumente a eficiência com as instruções da
máquina integrada para operadores.
T350

OUTRAS
MARCAS

 Minimize operações de limpeza secundárias com ec-H2O NanoClean®
e interruptor Severe Environment™.

Cálculos práticos de produtividade Tennant

MELHORE A SAÚDE E A SEGURANÇA

 Reduza o risco de acidentes de deslizamento e quedas e garanta que
as sujidades sejam removidas do chão com o design avançado do rodo.

 Garanta o conforto e o controlo do operador com a ergonomia
projetada para uma máquina de suporte com direção e controlos fáceis
de usar.
MELHORE A IMAGEM DAS INSTALAÇÕES

 Assegure resultados consistentes com Zone Settings™ programáveis
que reduzem a dependência da configuração do operador para diferentes
superfícies e áreas.

 Incorpore a limpeza diária com o Quiet-Mode™ opcional que reduz os
níveis de ruído da máquina para até 59,7 dBA.

 Limpe uma variedade de superfícies, incluindo pisos com textura e
de argamassa, com pressão descendente excelente e várias opções de
escolha de almofadas eescovas de limpeza.
MINIMIZE OS IMPACTOS AMBIENTAIS

 Reduza o consumo de água até 70% e a eliminação de detergentes de
limpeza para o fluxo de resíduos com a tecnologia ec-H2O NanoClean®.

EM VOLTA DO

T350
O grande acesso
ao tanque de
recuperação facilita
a limpeza

Controlos intuitivos
ergonómicos do operador
projetados para um esfregãosecador de suporte.

A porta de abastecimento
de água com retenção
de mangueira integrada
ajuda os operadores a
encherem o tanque de
água de forma eficiente

O tanque de solução de
53L estende o tempo de
limpeza

O pedal na plataforma
minimiza a fadiga

O design avançado do rodo
com a nova funcionalidade
de libertação rápida, ajuda
a garantir uma excelente
captação de água e
uma fácil manutenção e
substituição da lâmina

O sistema de montagem
de escovas e almofadas
opcional Insta-Click™
facilita a instalação e a
remoção das almofadas e
escovas de limpeza

TECNOLOGIAS INOVADORAS E EXCLUSIVAS
HIDRATAÇÃO AUTOMÁTICA DA BATERIA

SMART-FILL™

O Smart-Fill™ torna a manutenção da
bateria mais segura, removendo a tarefa
de verificar, abrir e encher as baterias
molhadas.

TECNOLOGIA DE ECRÃ TÁTIL LCD

Pro-Panel™

Obtenha resultados de limpeza
previsíveis com o ID do operador,
os vídeos tutorial on-demand e
as configurações Zone Settings™
personalizáveis com tecnologia ProPanel.

NanoClean

Aumente a produtividade,
reduza o custo de limpeza e
tome decisões informadas com
informações inteligentes do IRIS®
Fleet Manager.

A tecnologia ec-H2O NanoCleanTM
converte eletricamente a água numa
solução de limpeza inovadora que limpa
de forma eficaz, poupa dinheiro, melhora
a segurança e reduz o impacto ambiental
em comparação com produtos químicos e
*
métodos de limpeza diária de pisos.

* A tecnologia ec-H2O NanoClean™ não é adequada para todo o tipo de sujidades, incluindo fortes concentrações de gorduras e óleos. Dependendo do tipo de sujidade, poderão ser necessários
produtos químicos de limpeza convencionais.

PEÇASE SERVIÇOTENNANTTRUE®
 R
 eduza os custos de trabalhar outra vez,
de trabalho e segurança usando apenas
as peças e o serviço TennantTrue®.
 A
 proveite o conhecimento e a
experiência de mais de 220 técnicos
treinados que utilizam apenas as peças
TennantTrue® para assegurarem um
desempenho de limpeza ideal.
	
Selecione por entre uma ampla gama
de planos de serviços da Tennant,
projetados para satisfazer as suas
necessidades de equipamentos de
limpeza - quer isso inclua paz de espírito
e controlo de orçamento, velocidade de
resposta ou tempo de atividade.

ESFREGÃO-SECADOR COM SUPORTE DE CHÃO T350
500 MM
DISCO ÚNICO
Acessório de ferramenta de limpeza
Velocidade da máquina
Esfregão e transporte frontal superior
Transporte reverso superior
Taxa de cobertura de esfregamento
por hora
Máximo teórico
Convencional - Prático
ec-H2O NanoClean® - Prático

600 MM
DISCO DUPLO

3-Lug Standard/Insta-Click™ Opcional
5,8 km/hr
1,8 km/hr

2.946 m2
2.287 m2
2.351 m2

3.535 m2
2.795 m2
2.874 m2

PAINEL DE CONTROLO
Pro-Membrane™
Ecrã tátil LCD Pro-Panel®

Padrão
Opcional

SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA ESCOVA/ALMOFADA
Trajetória de limpeza
RPM da escova/almofada
Pressão descendente da escova/almofada
Motor de esfregar

500 mm
600 mm
215 rpm
275 rpm
28 e 41 kg
29 e 41 kg
24 VCC, 0,87 cv/0,65 kW

SOLUÇÃO/SISTEMA DE RECUPERAÇÃO
Capacidade do depósito de solução
Capacidade do depósito de recuperação
Motor de acionamentow
Motor de vácuo
Elevador de água a vácuo

53 L
70 L
24 VCC, 0,64 cv/0,48 kW
24 VCC, 0,62 cv/0,46 kW
1,067 mm

TECNOLOGIA DE LIMPEZA

G E S TÃO
A M B I E N TAL
A tecnologia ec-H2O

Convencional
Tecnologia ec-H2O NanoClean®
Fluxo de água convencional
Fluxo de água
da tecnologia ec-H2O NanoClean®

SISTEMA DE BATERIA
Tensão do sistema/Contagem de bateria
Baterias

NanoClean® é certificada
pelo NFSI (National Floor
Safety Institute [Instituto
Nacional de Segurança dos

Padrão
Opcional
0,57/1,32/1,89 lpm
0,45/0,95/1,32 lpm

Tempo de funcionamento da bateria*
(até horas)
Carregador integrado
Carregador externo

24 Volts/4
Wet 180 AH
Wet 210 AH (Fornece um tempo de execução mais longo)
AGM 180AH Selada
4,1
4,1
Opcional
Opcional

Pisos])

TAXA DE DECIBÉIS NO OUVIDO DO OPERADOR**

As tecnologia ec-H2O

DIMENSÕES DA MÁQUINA E PESOS

NanoClean está registada
pelo NSF International

Padrão - dBA
Quite-Mode™ - dBA
Largura total com rodo
Comprimento x Largura x Altura
Peso (menos baterias)
Peso (com baterias)

Opcional
Opcional

63,7
59,7

64,5
61,3

727 mm

780 mm
1.397 X 673 X 1.245 mm

222 Kg
329 Kg

225 Kg
331 Kg

GARANTIA
Consulte o seu representante local para obter informações sobre a garantia
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
* Os tempos de execução baseiam-se em tempos de execução contínuos de esfregamento.
*** Níveis sonoros segundo o ISO 11201 conforme recomendado pela American Association of Cleaning Equipment Manufacturers
(AACEM) e pela OSHA.

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

Tennant Portugal - Equipamentos de Limpeza,
Sociedade Unipessoal, LDA
Linha verde (Telf.): 800 20 60 68
+351 21 9235251
info@tennant.pt

1.069.001.am.pt
Folheto T350
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