
T681  
Máquina de pequena dimensão 
de condutor sentado
Lavadora-secadora

Sistema de dosagem química
Aumente o desempenho consistente 
de limpeza e reduza o custo de 
limpeza com o sistema de limpeza 
de dosagem química integrado 
de série.

Manobrável e produtiva  
Chegue a muitas das áreas das 
instalações e execute mais limpeza 
com o design compacto e maximize 
a produtividade com uma cabeça 
de esfrega larga e um depósito 
de solução de grandes dimensões.

Operação simples  
Facilidade de arranque e formação 
rápida usando uma operação de 
limpeza de um só botão com 
definições de limpeza ajustáveis 
num painel intuitivo e de grandes 
dimensões.

Enorme produtividade numa máquina  

de pequena dimensão de condutor sentado

Design de pequena dimensão, controlos intuitivos 

com um ecrã de grandes dimensões proporciona 

uma operação versátil para oferecer um excelente 

desempenho e eficiência de limpeza. A T681  

é ideal para a limpeza de grandes espaços em 

áreas como lojas de retalho, hospitais e escolas.

R E I N V E N T E  O  M O D O  C O M O  O  M U N D O  L I M P A



1. Mude facilmente 
entre as diversas 
funções de limpeza 
a partir do painel de 
controlo intuitivo.

2. Motor de vácuo 
de 3 fases de alto 
desempenho para 
recuperação de mais 
água.

3. Chegue a mais 
áreas das instalações 
com uma excelente 
capacidade de subida 
de rampas usando um 
poderoso motor de 
tração dianteiro.

4. Reduza o tempo de 
manutenção ao aceder 
facilmente às áreas de 
serviço usando painéis 
removíveis.

5. Captação consistente 
de água com rodo em 
forma de “V” duradouro 
e lâminas de rodo 
Linatex® padrão.

6. Simples sistema de 
troca de escovas sem 
ferramentas.

No interior da T681
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Para obter uma demonstração ou informações adicionais,  

contacte-nos através do 800 20 60 68 ou do e-mail info@tennant.pt

Especificações da T681
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ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICA Disco Disco Cilíndrico
Trajetória de limpeza 700 mm 850 mm 700 mm
Produtividade (por hora) máx. teórica 4192 m²/hr 5073 m²/hr 4192 m²/hr 
Cobertura estimada (por hora)* 2574 m²/hr 3157 m²/hr 2574 m²/hr 
Velocidade de lavagem 6,0 kmh 
Levantar/baixar da cabeça de esfregar e rodo Atuadores independentes
Velocidade da pastilha/escova 200 rpm 880 rpm
Pressão da escova/pastilha De 10 a 50 Kg De 6 a 23,5 Kg
Capacidade do depósito de solução 100 L
Capacidade do depósito de recuperação 110 L
Tempo de funcionamento da bateria - até horas** 3,5
Tensão da bateria 24 V (4 x 6V) 24V (4 x 6V) 24V (4 x 6V)
Dimensões (CxLxA) 1504 x 759 x 1200 mm 1504 x 909 x 1200 mm 1504 x 830 x1200 mm
Largura do rodo 940 mm 1089 mm 1089 mm 
Peso (com as baterias mais pesadas) 336 Kg 353 kg 339 Kg 
Raio externo (parede a parede)  1960 mm 
Ângulo máximo de subida 16%
Nível de som (ouvido do operador)*** 75 dB 
Capacidade do depósito de dosagem química 5 litros
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Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio. 
* As taxas de cobertura estimadas usam a velocidade prática e os padrões de tempo de vazio/enchimento do manual ISSA Cleaning Times de 2004. 

**Os tempos de execução baseiam-se em Tempos de Execução Contínuos de Esfregamento.
***Níveis sonoros segundo a ISO 11201 conforme recomendado pela American Association of Cleaning Equipment Manufacturers e pela OSHA
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