
T380AMR 
PEÇAS E CONSUMÍVEIS
Peças originais da Tennant podem garantir um desempenho máximo durante a vida do seu equipamento.

N.º De Série          

 � Com excelente desempenho de 
limpeza, concebidas e construídas 
especificamente para se ajustarem 
às máquinas Tennant.

 � Fácil instalação que contribui para 
reduzir o tempo de paragem da 
máquina e os pedidos de assistência 
técnica.

 � Funcionamento ideal com máquinas 
Tennant que maximizam a eficácia da 
limpeza numa só passagem.

 � Disponível para uma variedade de 
necessidades de limpeza e tipos 
de piso.
 � Polimento
 � Lavagem
 � Decapagem

Escovas

Pastilhas / Controladores de Pastilha

DESCRIÇÃO DA PEÇA NÚMEROS DE PEÇA DE ESCOVA INSTA-CLICK™

Escova de Lavagem de Nylon 1210386

Escova de Lavagem de Polipropileno 1213032

Escova de Lavagem Abrasiva 1213033

DESCRIÇÃO DA PEÇA NÚMERO DA PEÇA

Pastilha de Polimento Branca 994545

Pastilha de Limpeza Vermelha 995615

Pastilha de Lavagem Azul 995623

Pastilha de Decapagem Castanha 995630

Pastilha de Polimento Sienna 1215466

Pastilha de Polimento roxa 1215458

Controlador de Pastilha Insta-Click™ 1209197

Contacte o serviço de assistência ao cliente através do número +351 21 9235251
ou do site tennant.pt
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Preços e Encomendas



Contacte o serviço de assistência ao cliente através do número +351 21 9235251
ou do site tennant.pt
Preços e programas sujeitos a alterações sem aviso prévio. ©2020  The Tennant Company. Todos os direitos reservados. Rev 11/2020

Preços e Encomendas

Manutenção Geral

DESCRIÇÃO DA PEÇA NÚMERO DA PEÇA

Kit de rodo com lâminas Linatex 9016742

Filtro, em linha, malha 080 1211537

Tabuleiro de detritos no reservatório de recuperação 1207357

Chave de ignição 1240918

Saia de Ampola de Refluxo de 500 mm 1055025

Montagem da Mangueira de Drenagem, com Tampa de Drenagem [PU] 1249557

Conjunto de mangueira de solução [PVC] 1249426

Bateria, Wet 12VDC 225AH 1070590

Carregador externo 24VDC, 650W, 100-240VAC 1217495

Cartucho ec-H2O NanoClean® WCM 270 ML 9013646

Kit de cerdas de guarda frontal 9021042

Kit de cerdas para proteção traseira 9021043

 � Desempenho otimizado de 
equipamento de limpeza.

 � Redução de custos de 
manutenção e desgaste da 
máquina.

Rodos

� Com excecional recolha de líquidos, 
concebidos e construídos 
especificamente para se ajustarem às 
máquinas Tennant.

� Reduzem a necessidade de novas 
passagens e os custos com a mão de 
obra.

� Ideal para qualquer aplicação com três 
tipos de escovas.
� As borrachas Premium Linatex® 

possuem uma força excecional e 
resistência ao corte e à rutura.

� O uretano resistente a químicos tem 
uma vida útil prolongada e por isso é 
adequado para utilização com óleos 
orgânicos e derivados de petróleo.

� A borracha económica é uma opção 
rentável para pisos lisos, interiores, 
fabricada a partir de uma combinação 
de materiais naturais e de 
enchimento.

NÚMERO DE PEÇA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL DO RODO FRONTAL TRASEIRO

Linatex® 1223124 1223125

Uretano 1227124 1227125

Goma de borracha 1227126 1227127


