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PEÇAS & CONSUMÍVEIS

#DE S ÉR I E _____________________________________

Apenas peças genuínas Tennant asseguram um desempenho ideal e uma longa vida útil do seu equipamento.

ESCOVAS
• Desempenho de limpeza
excelente, desenhado e concebido
especificamente para as máquinas
da Tennant
• Instalação fácil ajuda a reduzir o
tempo de inatividade das máquinas
e os pedidos de manutenção

DESCRIÇÃO DAS
PEÇAS

TAMANHO
Escova de lavagem lateral com disco em nylon
Escova de lavagem lateral com disco em
polipropileno

Escova lateral com disco

Escova de lavagem lateral com disco em
polipropileno para trabalhos pesados

• Operação ideal com máquinas
Tennant, aumentando ao máximo
a eficácia de limpeza com uma só
passagem

1042499
30241
16" (406 mm)
1042500

Escova de lavagem lateral com disco super abrasivo
Escova varredora lateral com disco em polipropileno

1042504
19" (483 mm)

Escova de lavagem principal com disco em nylon
Escova principal com disco

Escova principal cilíndrica

Escova de lavagem lateral com disco em
polipropileno

NÚMERO
DE PEÇA

87419
14967

20" (508 mm)

14953

Escova de lavagem principal com disco super
abrasivo

378951

Escova de lavagem em polipropileno

386230

Escova de lavagem em nylon

386250

Escova de limpeza de areia em polipropileno
23x100mm

28" (711 mm)

1211934

* Para produtos Diamabrush para polimento de betão, adequados para uso com a T17, por favor contate o seu representante
de vendas para mais informações.

DISCOS / MOTORES PARA DISCOS
• Disponível para uma grande variedade
de aplicações de limpeza e tipos de
solo




Polimento
Lavagem
Desbastamento

DESCRIÇÃO DAS
PEÇAS

TAMANHO
3M™ Disco de alto brilho de cor de ferrugem

Disco Lateral

Disco principal

3M™ Disco de alto brilho de cor púrpura

1215463
16” (406 mm)

1215455

Montagem do motor dos discos

397916

3M™ Disco de lustração vermelho

994540

3M™ Disco de alto brilho de cor de ferrugem
3M™ Disco de alto brilho de cor púrpura
Montagem do motor dos discos

PREÇO &
ENCOMENDAS

NÚMERO
DE PEÇA

20” (508 mm)

1215466
1215458
397920

Contate o serviço ao cliente da Tennant por telefone: 800 20 60 68, por e-mail: pt.tennant@tennantco.com
ou encomende através de MyTennant em www.tennant.pt/mytennant
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PEÇ AS & CO N S U MÍ V E I S

RODOS
• Recolha excecional do líquido,
desenhado e concebido
especificamente para as máquinas da
Tennant
• Reduz o trabalho duplo, reduzindo
também as despesas laborais
• Ideal para utilização numa série
de aplicações. A Tennant oferece
rodos com três tipos de materiais
para melhor se adaptar às suas
necessidades






Borracha premium Linatex® e
Linard® demonstra uma força
e resistência inigualáveis aos
cortes e rasgos
Uretano resistente a químicos tem
uma longa duração; adequado para
utilização com óleos biodegradáveis
e à base de petróleo
A borracha de goma económica
é uma opção económica para
solos lisos no interior, feitos de uma
combinação de materiais naturais
e enchimentos

PREÇO &
ENCOMENDAS

DESCRIÇÃO DAS
PECAS

TAMANHO
Rodo frontal Linard®

Frontal

Traseiro

Rodo frontal em uretano

1206589
24.9” (632mm)

1212210

Rodo traseiro Linatex®

1206599

Rodo traseiro em uretano

Rodo lateral Linatex®
Rodo lateral em uretano
Rodo lateral em borracha de goma

24.6” (625mm)

Rodo lateral exterior em uretano

1212211
1212212

30.6” (777mm)
28.6” (726mm)

Rodo lateral exterior em Linatex®

Escova lateral

1212163

Rodo frontal em borracha de goma

Rodo traseiro em borracha de goma

Lateral

NÚMERO
DE PEÇA

1213211
1213266
1213267
1207086

56.6” (1439mm)

1208356

Rodo lateral exterior em borracha de goma

1208358

Rodo lateral interior em Linatex®

1207087

Rodo lateral interior em uretano

60.6” (1540mm)

1208357

Rodo lateral interior em borracha de goma

1208359

Kit de montagem

Kit de montagem de rodo Linatex®

9020271

Kit de montagem

Kit de montagem de rodo em uretano

9020272

Contate o serviço ao cliente da Tennant por telefone: 800 20 60 68, por e-mail: pt.tennant@tennantco.com
ou encomende através de MyTennant em www.tennant.pt/mytennant
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PEÇ AS & CO N S U MÍ V E I S

MANUTENÇÃO GERAL
NÚMERO DE
PEÇA

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
Rodo frontal Linard®
Rodo traseiro Linatex®
Rodo lateral Linatex®
T17 Kit de reparação
(125 hr)

Filtro para painel de filtração de poeira

9020270

Montagem da mangueira de drenagem (tanque de recuperação)
Montagem da mangueira (rodo traseiro)
Kit giratório
Bateria

Carregador

Vários

PREÇO &
ENCOMENDAS

Bateria, líquida, 36VDC, 625AH [W/Irrigação]

1210977

Bateria, líquida, 36VDC, 775AH [W/Irrigação]

1210978

Carregador, 36VDC/80A, 200-240VAC 1PH

1212157

Carregador, 36VDC/120A, 380-415VAC 3PH

1207935

Saco para recolha de poeira

1067452

Filtro para painel de filtração de poeira

1037822

Montagem para mangueira de drenagem (tanque de recuperação)

1206370

Montagem da mangueira (rodo traseiro)

1207661

Kit giratório

9020233

Kit de orla para disco

9020242

Kit de orla de pré-escovagem (cabeça)

9020254

Kit de orla de pré-escovagem (tremonha)

9020255

Kit de ventoinha de aspiração

9020256

Kit de cinto

9020257

Chave de ignição (conjunto de 2)

361144

Roda do rodo

20833
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