
T981  
Lavadora-secadora de 
pavimentos de condutor  
sentado

Obtenha a solução certa  
Escolha entre o disco de 80 cm ou 
90 cm ou a plataforma de lavagem 
cilíndrica de 75 cm para se adaptar 
ao T981 na sua aplicação.

Aumento de produtividade  
Entre facilmente nos espaços mais 
congestionados com um pequeno 
raio de viragem e faça mais limpezas 
com as baterias de ácido de chumbo 
que permitem turnos de limpeza de 
até 5 horas.

Operação simples   
Facilidade de arranque e formação 
rápida com operação de um botão 
que baixa simultaneamente a 
cabeça de escovas e o rodo.

Manobrável e produtiva

A T981 esfrega e seca eficazmente grandes 

superfícies de pavimentos duros com manchas 

e sujidade leve a média. Os seus controlos 

intuitivos facilitam a operação e a manutenção. 

A T981 é ideal para limpar pisos macios em 

áreas como o retalho, logística e indústria 

ligeira.

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 
a taxa de fluxo de 
água e outras funções 
de limpeza a partir 
do painel de controlo 
intuitivo.

2. Motor de vácuo de 
várias fases para forte 
recolha de água.

3. Drenagem de 
tanque rápida e 
livre de sujidade 
com mangueira de 
drenagem de tanque de 
recuperação com clip 
de pressão grande.

4. Depósito de solução 
grande com medidor 
de nível e mangueira  
de drenagem.

5. Captação consistente 
de água com um 
design do rodo 
parabólico duradouro 
e lâminas de rodo 
Linatex® padrão.

6. Sistema simples de 
troca de escova sem 
ferramentas e sem 
toque.

No interior da T981
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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 T981
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ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICA Disco Disco Cilíndrico
Trajetória de limpeza 80 cm 90 cm 75 cm
Máximo teórico de produtividade 4800 m2/h 5300 m2/h 4300 m2/h
Área abrangida prevista* 3570 m2/h 3950 m2/h 3100 m2/h
Velocidade de lavagem 5.75 km/h
Levantar/baixar da cabeça  
de esfregar e rodo atuadores independentes

Velocidade da escova 200 rpm 1000 rpm
Pressão da escova 90 Kg 100 kg 50 kg
Capacidade do depósito de solução 125 L
Capacidade do depósito de recuperação 135 L
Tempo de funcionamento da bateria –  
até horas (Bateria Wet 320Ah)** 5,5

Tensão da bateria 36V 1 x 36V ou 6 x 6V
Dimensões (CxLxA) 1720 x 1010 x 1360 mm 1720 x 1100 x 1360 mm 1810 x 1050 x 1360 mm
Largura do rodo 1010 mm 1100 mm 1010 mm
Peso (com as baterias mais pesadas) 705 kg 707 kg 715 kg
Raio externo  (parede a parede) 2270 mm 2310 mm 2430 mm
Ângulo máximo de subida 16%
Nível de som (ouvido do operador)*** 72 dB
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Tennant Portugal - Equipamentos de Limpeza, 
Sociedade Unipessoal, LDA

tennant.pt

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


