
T5e

• Tenha pisos 100% secos - mesmo em
curvas de 180° - graças ao sistema de
recolhimento com rodo de alta tecnologia.

• Faça uma limpeza silenciosa atendendo a
um nível de ruído padrão reconhecido pela
OSHA de 67 dBA

• Aumente a segurança no processo de
lavagem, utilizando a tecnologia de
lavagem FaST™, certificada pelo NFSI
como capaz de aumentar a aderência dos
pisos em até 21%.

Lavadora Industrial com
Operador a Pé

Foam Scrubbing Technology

Sua alternativa mais segura de lavagem®



Reduza a dependência de soluções não econômicas
Use 90% menos detergente, e reduza o seu armazenamento
em 80%. Isso é possível com a tecnologia de espuma
FaST™.

Reduza os níveis de ruído
Utilize a T5e para lavar silenciosamente os ambientes em
que silêncio é importante. A T5e atende ao nível de 67 dBA
definido pela OSHA, um dos orgãos reguladores mais
respeitados do mundo.

Conserve os recursos naturais
A água do reservatório da T5e dura até 90% mais tempo.
Reduza o desperdício em até 70% com o emprego da
tecnologia FaST™.

Construída para durar
Com as estruturas dos rodos e os cabeçotes de lavagem em
alumínio fundido e, portanto, à prova de corrosão, e com
mais de 100.000 ciclos de teste de aspiração real, a T5e foi
feita para resistir aos desafios do uso diário.

ALTA PRODUTIVIDADE COM BATERIAS GEL
Consiga até 4,5 horas de tempo de operação
com baterias seladas e ambientalmente corretas.

MÁXIMA FLEXIBILIDADE E VERSATILIDADE
Escolha entre escovas tipo disco de 600, 700, ou
800 mm ou escovas cilíndricas de 650 e 800 mm
para lavar uma grande variedade de espaços em
suas diferentes aplicações.

GARANTIA DE QUALIDADE
Menos tempo de treinamento e manutenção, e
mais tempo de limpeza com os controles Quick-
Train™, utilizando um único botão e a fácil
substituição do rodo, sem o uso de ferramentas.

Consiga um nível maior de
limpeza, saúde, e segurança
com a nova T5e, uma lavadora
Tennant com características
ambientalmente corretas.



T5e - Resultados superiores nos trabalhos de limpeza

Inicie a limpeza com mais rapidez usando os controles de
lavagem Quick-Train™ - e trabalhe durante até 5,5 horas usando
uma única carga das baterias no modo econômico.

A T5e poderá lavar por até 150 minutos com um único tanque de
água - tempo 98% maior que o obtido com qualquer outra
máquina de sua categoria - com a utilização da tecnologia
FaST™. (opcional)

Feita para ser usada nos locais mais silenciosos, a T5e tem um
nível de ruído extremamente baixo, atingindo apenas 67 dBA.

Economize tempo, fazendo as trocas de escovas e rodo sem
utilizar ferramentas.

FaST™ é uma tecnologia certificada pelo NFSI
Sua alternativa mais segura de lavagem.
Equipe sua T5e com o opcional FaST™- o primeiro e único sistema de lavagem
automática a receber certificação de alta aderência do National Floor Safety Institute.
Com a T5e e FaST™, pisos que acabaram de ser lavados ficam secos e seguros
imediatamente, pois FaST™ elimina os resíduos químicos escorregadios;

Mais segurança para os operadores, pois não precisam manipular produtos químicos
graças ao cartucho de detergente FaST-PAK™;

Use apenas o detergente que você precisa. FaST™ faz a dosagem precisa do
detergente e da água, reduzindo desperdício e eliminando os resíduos químicos;

Obtenha ganhos de produtividade fantásticos com menos ciclos de reabastecimento -
usando FaST™, a T5e consome apenas
uma colher de sopa de água para limpar mais de 1 m2



CARACTERÍSTICAS Disco Cilíndrica

Sistema de Lavagem
Faixa de Limpeza 600 650

700 800
800

Capac. do tanque de solução 85 L 85 L
Produtividade (por hora)
Teórica max. 2.500 m2 2.700 m2

2.900 m2 3.300 m2
3.300 m2

Real estimada* 1.660 m2 1.790 m2
(convencional) 1.900 m2 2.200 m2

2.200 m2
Real estimada* (FaST) 1.900 m2 2.000 m2

2.100 m2 2.400 m2
2.400 m2

Motores da lavadora (2) 0.75 HP (2) 0,63 HP
Velocidade do motor 220 rpm 1500 rpm
Pressão da escova/almofada (3 ajustes) 18, 36 e 54 kg

Sistema de Recolhimento
Capacidade do tanque de recolhimento 102 L
(inclui câmara de remoção de névoa)

Motor de aspiração 0,85 HP, 3-estágios
Coluna d'água 1570 mm

Sistema de Força & Tração
Velocidade de deslocamento (variável até)

Transporte 4,3 km/h
Operação de Lavar 4,0 km/h

Baterias 24 V (4 baterias de 6 V), carregador incluído
Tempo de operação padrão** 6 V, 235 Ah / até 5,5 horas
Tempo de operação gel (opcional)** 6 V, 200 Ah / até 4,5 horas

Capacidade de subida de rampas
Lavando (cheia) 3,0° / 5,0°
Rampas de trailers (vazias) 11°

Dimensões/Pesos
Comprimento 1350 mm 1400 mm
Largura (cabeçote da lavagem) 640 mm 710 mm

740 mm 860 mm
840 mm

Largura do rodo 910 mm 1050 mm
1050 mm 1180 mm
1180 mm

Altura 1120 mm
Peso (com baterias) 258 kg 275 kg

269 kg 279 kg
275 kg

Nível de ruído*** (ouvido do operador) 67 dBA 67 dBA

LAVADORA INDUSTRIALCOM OPERADOR A PÉ - T5e

1850-23-PT Folheto de vendas T5e
©2006 Tennant e Nobles são marcas registradas da Tennant Company.
A venda e manutenção dos produtos são realizadas por meio de sua
rede de distribuidores autorizados.

Distribuidor autorizado Tennant

Certificada pela NFSI,
a tecnologia FaST™
aumenta a tração do
piso em até 21 %.

* As taxas estimadas de cobertura usam a velocidade prática e os padrões para esvaziamento/ reabasteci-
mento do Manual de Tempos de Limpeza 2004 do ISSA.
* * Os tempos de operação são baseados nos tempos de lavagem contínua.
* * * Níveis de ruído compatíveis com a ISO 11201, conforme recomendação da American Association of
Cleaning Equipment Manufacturers e da OSHA.

PEÇAS ORIGINAIS TENNANT,
SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO

Tecnologia de espuma FaST™: a chave para
máxima produtividade e segurança
Usando um sistema inovador para aplicação de
detergente, baseado em espuma, as lavadoras
com a tecnologia FaST™ aumentam a
produtividade, eliminam a necessidade de
manipulação de produtos químicos, e deixam os
pisos que acabaram de ser limpos imediatamente
secos e seguros para o tráfego.

A importância das Peças Originais Tennant
Opere sua máquina com segurança utilizando
sempre peças originais Tennant. Assim como em
80 países, em todo o Brasil elas estão disponíveis
nos distribuidores autorizados da marca. As peças
originais Tennant foram projetadas para garantir o
perfeito funcionamento das máquinas.

Se precisar de assistência procure um distribuidor
autorizado Tennant. Só ele possui profissionais
treinados pela fábrica, e apoio da equipe Tennant
do Brasil em todo o território nacional, para
fornecer um completo suporte técnico aos clientes.

Alfa, uma empresa Tennant
Rua Barão de Campinas, 715 - SãoPaulo/SP 01201-902
Fone 11 3361 6111 fax 3333 7070
email: info.brasil@tennantco.com / www.tennantco.com


