RE INVENTE O MODO COMO O MUN DO LIMPA

Auto-lavadora
T380AMR
Uma solução de limpeza robótica
Responda aos desafios do trabalho, aumente
a eficiência e mantenha um alto padrão de
limpeza com a T380AMR, uma máquina de
limpeza robótica concebida para trabalhar com
segurança e eficiência, juntamente com os
seus funcionários, para que se possam focar
em tarefas importantes.

Tecnologia disponível
ec-H2O NanoClean®
Insta-ClickTM

Produtividade e
manobrabilidade ideais
Cabeça de esfregar de 50 cm
que permite a limpeza em
corredores estreitos e em
redor de obstáculos com uma
assistência humana reduzida.

Concebida para segurança
Equipada com tecnologia
BrainOS®, a T380AMR autónoma
foi concebida e testada para
operar em ambientes complexos
do mundo real, evitando com
segurança pessoas e obstáculos.

Experiência de limpeza consistente
O modelo de ensinar e repetir
garante um desempenho
consistente de limpeza, enquanto
que os relatórios ajudam a identificar
os principais indicadores de
desempenho em toda a sua frota.

Suporte incomparável
Beneficie da experiência da Tennant em
implantações escaláveis de equipamentos de
limpeza autónomos para permitir que avance os seus
processos e alcance as suas metas de negócios.
Oferta de manutenção da Tennant
 Maximize a segurança, a produtividade e o tempo

de funcionamento
 Controle e proteja o seu investimento e reduza o seu

custo total de propriedade
 Beneficie de técnicos de manutenção com formação

de fábrica em toda a Europa

Especificações da T380AMR
CARACTERÍSTICA

ESPECIFICAÇÕES

Trajetória de limpeza (Disco)

500 mm

Produtividade (por hora) Modo manual máximo teórico

3106 m2

RPM do disco/escova

215

Pressão descendente do disco/escova (baixa/alta)

28/41 kg

Reservatório de solução

75 L

Reservatório de recuperação

75 L

Tensão do sistema

24 volts

Tempo de funcionamento da bateria*

Até 4 horas

Peso (depósitos vazios) c/ baterias

386 kg

Comprimento

1575 mm

Largura/estrutura

635 mm

Altura (à luz)

1397 mm

Peso (depósitos vazios) lbs c/ baterias

385 kg
Os sensores sobrepostos detetam e evitam pessoas e obstáculos. Equipado com dois botões
de paragem automática. Buzina. Deteção de uso sem utilização efetiva. Alerta com bips para
transeuntes. Os piscas indicam a mudança de direção.

Segurança
Sistema de aprendizagem

Ensinar e repetir
* Os tempos de operação são baseados no tempo de operação de limpeza contínuo em modo autónomo com baixa pressão descendente do disco/escova.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e variam ao longo da operação da máquina; as médias são mostradas.

Para obter informações adicionais, contacte-nos através do 800 20 60 68
ou do e-mail info@tennant.pt
t380amr-brochure-pt-pt
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