Imagens meramente ilustrativas

CRIANDO UM MUNDO MAIS LIMPO, SEGURO E SAUDÁVEL

T16AMR Lavadora
Autônoma Industrial

Enfrente os desafios da limpeza, reduza a necessidade de pré-varrição,
impulsione a eficiência e mantenha um alto padrão de limpeza com a
T16AMR, uma máquina de limpeza autônoma projetada para trabalhar
com segurança e eficiência junto aos colaboradores.

Tecnologias Disponíveis
ec-H2O NanoClean®

Baterias de Lithium Ion

Solução Autônoma Industrial
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Imagens meramente ilustrativas

1. Mantenha a saúde e a segurança dos
colaboradores e clientes com as medidas de
segurança a bordo, como câmeras e sensores.
2. Monitore o desempenho da limpeza e outras
métricas importantes com relatórios diários e
semanais.
3. Aprimore a experiência do usuário com
controles intuitivos, centro de aprendizagem
integrado e design centrado no operador.
4. Limpe até 13 horas num período de 24 horas
com a opção de bateria de Lítio Íon.

5. Evite danos ao rodo com o kit de proteção do
rodo traseiro e conjunto de sensores.
6. Economize tempo e garanta manutenção
adequada com pontos de toque amarelos.
7. Garanta a segurança dos funcionários e do
ambiente com o pacote de segurança de LED
completo, incluindo o Blue Light de projeção
frontal para alertar sobre a localização e direção
de deslocamento da lavadora.
8. Baterias de chumbo-ácido inundadas de fácil
manutenção, se escolhido, com sistema de
irrigação por bateria HydroLink®.

Por dentro da T16AMR
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Imagens meramente ilustrativas

1. Reduza o uso de detergente e água,
economizando dinheiro e minimizando o
impacto ambiental, com a tecnologia ec-H2O
NanoClean®.

4. Escolha a fonte de energia certa para sua
instalação: Bateria de Lítio Íon de alta
capacidade ou de chumbo-ácido inundadas. Veja
abaixo detalhes adicionais.

2. Limpe completamente com uma única
passada com um cabeçote cilíndrico e sistema
de vácuo de alto desempenho.

5. Limpe espaços maiores em ambientes
industriais com o sistema LIDAR de alta
potência.

3. Projetada para a segurança, a T16AMR opera
em ambientes complexos com a tecnologia
avançada BrainOS®.

6. Aprimore a experiência do usuário e
simplifique a solução de problemas de
manutenção com controles intuitivos e design
centrado no operador.

QUAL A MELHOR FONTE DE ENERGIA PARA VOCÊ?
Bateria de Lítio Íon de Alta Capacidade

Baterias de Chumbo-ácido Inundadas

 Até 13 horas de uso num período de 24 horas

 Limpe até 4 horas por dia

 Carregamento disponível a qualquer momento

 Limpeza em um único turno

 Fonte de alimentação livre de manutenção

 Sistema de irrigação de bateria HydroLink®

Especificações T16AMR
SISTEMA DE LIMPEZA
Disco de Limpeza

910 mm
500 rpm
até 91 kg
190 L
225 L
36V

RPM Escova
Pressão da escova
Tanque de Solução
Tanque de Recuperação
Sistema de Voltagem
BATERIAS
Conjunto de Bateria de Chumbo-ácido Inundada
Pacote de Bateria Lítio Íon
Tempo de autonomia da bateria (ácido de chumbo inundado | Lítio Íon)
ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA
Peso (com baterias padrão | com baterias opcionais)
Comprimento
Largura
Altura (to light)

36V, 360 AH
12.2 kWh (331 AH)
4.0 hrs | até 5.5 hrs
785 kg | 635 kg
2,030 mm
1,070 mm
1,475 mm

AMR
Sensores detectam e evitam pessoas e obstáculos. Equipado com dois botões de parada automática.
Buzina. Detecção de passeio anti-joyride. Bipes alertam os passageiros. Setas alertam a direção da curva.
Ensine e Repita

Segurança
Sistema de Aprendizagem
GARANTIA
Consulte o seu representante local para obter informações sobre a garantia

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Alfa Tennant – Criando um mundo mais limpo, seguro e saudável
Locação

Remanufaturados

Preserve o capital de giro de sua empresa, transforme
um custo variável em fixo e mantenha o seu foco
ao terceirizar a administração e manutenção do seu
equipamento de limpeza.

Proteja seu investimento com peças originais Alfa
Tennant garantindo um ajuste de precisão que permite
ampliar a vida útil de sua máquina com o máximo de
performance.

Peças e Locação

Assistência Técnica

Proteja seu investimento com peças originais Alfa
Tennant garantindo um ajuste de precisão que permite
ampliar a vida útil de sua máquina com o máximo de
performance.

Maximize o tempo de uso do seu equipamento com um
custo fixo e planejado por mês.

VEJA EM AÇÃO
Para obter informações adicionais ou uma demonstração mande
um e-mail para: info.brasil@tennantco.com
t16amr-brochure-ld-pt-noam
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