T981

Lavadora-secadora de pavimentos
de condutor sentado
PEÇAS E CONSUMÍVEIS COMUNS
Apenas peças originais da Tennant podem garantir um desempenho máximo durante a vida útil do seu equipamento.
N.º de série

									

Escovas





Excelente desempenho de
limpeza com três tipos de escovas
disponíveis para se adequar a uma
variedade de superfícies.
Instalação fácil que ajuda a reduzir
o tempo de paragem da máquina.
Funcionamento ideal com
máquinas Tennant, que
maximizam a eficácia da
limpeza numa só passagem.

DESCRIÇÃO DA PEÇA

TAMANHO DA ESCOVA

Escova de cerdas em polipropileno

SPPV01527

Escova de cerdas abrasivas (Material abrasivo 120)
Escova de cerdas abrasivas (Material abrasivo 240)
ESCOVA DE
DISCO

SPPV01528
Disco de 42 cm

SPPV01529

Escova de cerdas abrasivas (Material abrasivo 320)

SPPV01530

Escova com cerdas de fibra mista macia

SPPV01531

Escova de cerdas em polipropileno

SPPV01539

Escova de cerdas abrasivas (Material abrasivo 120)
Escova de cerdas abrasivas (Material abrasivo 240)

SPPV01540
Disco de 48 cm

SPPV01541

Escova de cerdas abrasivas (Material abrasivo 320)

SPPV01542

Escova com cerdas de fibra mista macia

SPPV01543

Escova de cerdas macias em polipropileno

SPPV01286

Escova de cerdas médias em polipropileno
ESCOVA
CILÍNDRICA

N.º DA PEÇA

Escova com cerdas de fibra mista macia

Cilíndrico de 75 cm

Escova de cerdas abrasivas
Escova lateral de cerdas médias em polipropileno
Escova lateral de cerdas abrasivas

SPPV00457
SPPV01364
SPPV01201

escova lateral

SPPV75790
SPPV75794

Pastilhas/Controladores de Pastilha


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

DESCRIÇÃO DA PEÇA

TAMANHO DA ESCOVA

Controlador de pastilhas

SPPV01222

Pastilha de decapagem preta Hi-Pro 3M™, caixa de 5

994522

Pastilha de decapagem castanha, caixa de 5

994523

Pastilha de lavagem azul, caixa de 5
Pastilha de polimento vermelha, caixa de 5

994524
Disco de 80 cm

994525

Pastilha de polimento branca, caixa de 5

994526

Pastilha de polimento vermelha, 3M, caixa de 5

995612

Pastilha de lavagem azul, 3M, caixa de 5

995620

Pastilha de decapagem castanha, 3M, caixa de 5

995627

Controlador de pastilhas

SPPV01221

Pastilha de decapagem preta Hi-Pro 3M™, caixa de 5

994535

Pastilha de decapagem castanha, caixa de 5

994536

Pastilha de lavagem azul, caixa de 5
Pastilha de polimento vermelha, caixa de 5

Preços e encomendas

N.º DA PEÇA

Disco de 90 cm

994537
994538

Pastilha de polimento vermelha, 3M, caixa de 5

995614

Pastilha de lavagem azul, 3M, caixa de 5

995622

Pastilha de decapagem castanha, 3M, caixa de 5

995629
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Baterias



Bateria selada para uma utilização
fácil e sem manutenção.
Bateria húmida para um tempo
de funcionamento adicional.

DESCRIÇÃO DA PEÇA

N.º DA PEÇA

240AH, 6V, Bateria GEL

994229

320AH, 36V, Bateria húmida de enchimento automático

BAAC00113

Carregador de baterias GEL 36VCC/45A, 230VCA

1232896

Carregador de bateria húmida 36VCC/45 A, 230VCA

1232897

Cabo de alimentação do carregador, EUR

1043746

Cabo de alimentação do carregador, Reino Unido

1041716

Rodos
�

A Tennant proporciona rodos em
três materiais diferentes para melhor
responder às suas necessidades.
� As borrachas Premium Linatex®
possuem uma força e uma
resistência excecionais ao corte
e à rutura.
� O poliuretano resistente a produtos
químicos tem uma vida útil
prolongada e, por isso, é adequado
para a utilização com óleos
orgânicos e derivados de petróleo.
� A borracha de LÁTEX económica
é uma opção rentável para pisos
lisos e interiores, fabricada a partir
de uma combinação de materiais
naturais e de enchimento.

Preços e encomendas

DESCRIÇÃO DA PEÇA

FAIXA DE LAVAGEM

N.º DA PEÇA

Lâmina do rodo dianteiro Linatex (padrão)

MPVR06551

Lâmina do rodo traseiro Linatex (padrão)

MPVR06552

Lâmina do rodo frontal em borracha natural
Lâmina do rodo traseiro de látex

MPVR02830
75-80 cm

MPVR05883

Lâmina do rodo dianteiro de poliuretano

MPVR13250

Lâmina do rodo traseiro de poliuretano

MPVR02832

Conjunto do rodo, com lâminas Linatex

PMVR06915

Lâmina do rodo dianteiro Linatex (padrão)

MPVR06553

Lâmina do rodo traseiro Linatex (padrão)

MPVR06554

Lâmina do rodo frontal em borracha natural
Lâmina do rodo traseiro de látex

MPVR02850
90 cm

MPVR05884

Lâmina do rodo dianteiro de poliuretano

MPVR13251

Lâmina do rodo traseiro de poliuretano

MPVR51009

Conjunto do rodo, com lâminas Linatex

PMVR06916
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Manutenção geral


As peças TennantTrue® são concebidas
para se adequarem à sua máquina
Tennant, ajudando a atingir um melhor
desempenho de limpeza e a reduzir
o tempo de inatividade da máquina.

DESCRIÇÃO DA PEÇA

FAIXA DE LAVAGEM

Aba da escova esquerda
Aba da escova direita
Motor da escova

MPVR02846
75 cm

Correia de escovas

MPVR02854
80 cm

Aba da escova traseira

MPVR51006
90 cm

MPVR51007

Aba da escova traseira

MPVR51005

Motor/caixa de transmissão da escova direita

MOCC00390

Motor/caixa de transmissão da escova esquerda
Escovas de carbono do motor da escova

80 cm e 90 cm

MOCC00474
MEVR05203

Mola de retenção da unidade de disco

MLML00240

Kit de escovas de carbono para motor de roda de tração

MEVR00985

Escova de carbono para motor do aspirador

MEVR05202

Filtro do aspirador

FTDP00130

Mangueira de sucção do rodo

KTRI04700

Junta da tampa do filtro para aspirador

GUGO00306

Elemento filtrante da solução

FTAC00047

Motor de vácuo
Mangueira de drenagem do tanque de recuperação

Preços e encomendas

MPVR02853
MPVR02852

Aba da escova esquerda
Aba da escova direita

MPVR02845
MOCC00166
MTCG87404

Aba da escova esquerda
Aba da escova direita

N.º DA PEÇA

9017783
75 cm, 80 cm e 90 cm

TBBP00485

Rodízio posterior

RTRT00518

Mangueira de drenagem do tanque da solução

PMVR01139

Roda traseira

RTRT00795

Junta da tampa do depósito de recuperação

GUGO00703

Fusível, 30A

MEVR00644

Fusível, 3A

MEVR00584

Fusível, 100A

MEVR00145
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