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DiSpoSit ivo De L impeZa paRa 
aLCatiFaS,  CompaCto e  De SeCaGem 
RÁpiDa

com a tecnologia readySpace®, limpe em locais que antigamente 
não alcançava 

< através da tecnologia patenteada readySpace, limpe rapidamente 
áreas congestionadas, obtendo alcatifas limpas, secas e prontas a usar 
em menos de 30 minutos.

< Limpe espaços limitados com o perfil ultra baixo e design compacto

< Limpeza silenciosa com um nível de ruído de 69 dBa reconhecido 
pela oSHa

a  C R i a R  u m  m u n D o  m a i S  L i m p o ,  
S e G u R o  e  S a u D Á v e L .
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amBienteS LimpoS e SaudÁveiS
a tecnologia readySpace ajuda a reduzir o desenvolvimento de bolor e de bactérias, e deixa os 
espaços limpos e saudáveis, utilizando até menos 80% de água e deixando até 90% menos água na 
alcatifa.

aumente a produtividade em eSpaçoS LimitadoS
Limpe com facilidade em áreas estreitas e congestionadas, tais como escritórios, através de uma 
limpeza para a frente e para trás. o design com perfil ultra baixo e uma pega insta-adjust™ 
aumentam o alcance da sua limpeza por baixo de secretárias e mesas.

depóSitoS FÁceiS de encHer e eSvaziar
depósitos Hygenic® fáceis de encher, esvaziar e limpar, de levantamento automático que oferecem 
um design único. as pegas e punhos ergonómicos garantem uma fácil aderência.

eSpaçoS com aLcatiFaS Sempre LimpoS e prontoS a uSar
melhore o aspeto e o brilho da sua alcatifa com a tecnologia readySpace, através dos exclusivos 
rolos  que removem a sujidade que o varrimento não remove. os resultados são excecionais:

< mantem as áreas de maior tráfego com aspecto sempre novo através de limpezas frequentes.

< reduz a acumulação de químicos, o que previne a mudança de pavimentos.

< reduz o risco de incidentes provocados por deslizes e quedas, ao passar de alcatifas acabadas 
de limpar para pavimentos sem tratamento.

aLCatiFaS LimpaS Com o ReaDySpaCe, 
teCnoLoGia De LimpeZa eFiCaZ e SeCaGem 
RÁpiDa, paRa tRÁFeGo peDonaL 
em menoS De 30 minutoS



no inteRioR Do

R3

a

B

teCnoLoGia ReaDySpaCe® patenteaDa 

A em caso de humidade, os rolos readySpace em tecido agarram a sujidade das 
fibras da alcatifa e elevam-na na direcção da máquina.

B no interior, um pulverizador lava o chão a partir dos rolos e não da alcatifa.

C dois bocais de aspiração individuais e potentes, transferem a água suja para o 
depósito de recuperação.

c

Primeiro turno 
6h30 – a equipa de limpeza acaba de 
limpar um pequeno escritório com o  
r3 datennant. 
7h00 – a alcatifa está limpa, seca e 
pronta a ser utilizada. 

Check In 
14h30 – o quarto de hotel acaba de 
ser limpo com o r3 da tennant. 
15h00 – a alcatifa está limpa, seca e 
pronta para a entrada do hóspede.

Abertura da loja 
8h30 – a manutenção do centro 
comercial acaba de limpar as lojas. 
9h00 – a alcatifa está limpa, 
seca e pronta a ser usada pelos 
frequentadores do centro comercial.

Da LimpeZa  
paRa utiLiZaçÃo 
De eSpaçoS  
em pouCoS  
minutoS.  

Reabra os espaços mais cedo 

com a tecnologia ReadySpace.



www.tennant.pt

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
plantin & moretuslei 220
2018 antwerp
BeLgium
tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
e-mail: europe@tennantco.com

ver para crer
Se desejar uma demonstração 
ou informações adicionais contacte-nos:

©2013 o logótipo da tennant company e outras marcas designadas com o símbolo “®” são marcas da tennant company, registadas nos eua e / ou noutros países. 
os produtos da tennant company são comercializados e assistidos através de fi liais da tennant company e distribuidores. todos os direitos reservados.

e
q

u
ip

a
m

e
n

t
o

equipamento De LimpeZa De aLCatiFaS R3,  
CompaCto e De SeCaGem RÁpiDa

SiStema de Limpeza

Faixa de limpeza  38 cm

SiStema de tranSmiSSão da eScova

motor de rolos (2) 0,22 kW
velocidade dos rolos  450 rpm
dimensão dos rolos (cilíndricos duplos) 38 cm

SiStema de SoLução

capacidade do depósito da solução 19 L
pressão da bomba da solução  4,48 bar
 Índice de pulverização da solução  0,76 lpm

SiStema de recuperação

capacidade do depósito de recuperação 19 L
turbina de aspiração  de 2 fases, 0,89 kW
Fluxo de ar de motor de aspiração (máx.)  2,8 m3/min
Sistema de aspiração com coluna de água selada  218 cm

SiStema energético

power cord 15 m

eSpeciFicaçÕeS da mÁQuina*

comprimento 76 cm
Largura 48 cm
altura 71 cm
peso 53 kg
nível de ruído (ouvido do operador)  69 dBa

aceSSórioS

acessórios opcionais disponíveis.

garantia

12 meses em peças e 12 meses em mão-de-obra, excluindo consumíveis.

*as dimensões são medidas com a pega dobrada para armazenamento.
especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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peçaS, ConSumíveiS  
e aSSiStênCia  
téCniCa oRiGinaiS  
tennant

Oferta de Assistência Técnica Tennant  
▪  maximize a segurança, a produtividade  

e o tempo de funcionamento 
▪  controle e proteja o seu investimento,  

reduzindo os custos totais de propriedade 
▪  Beneficie de mais de 200 técnicos de assistência  

por toda a europa, formados nas fábricas

Peças & Consumíveis Tennant 
▪ opere a sua máquina com toda a confiança
▪ Beneficie de anos de operação sem preocupações

Soluções de Limpeza Tennant
▪ aumente os seus objetivos de limpeza sustentável
▪  escolha vantagens sustentáveis que a sua    

empresa pretende


