RE INVENTE O MODO COMO O MUN DO LIMPA

CS16

Auto-Lavadora De Condutor
Apeado Micro De 35 Cm
A CS16 é uma micro auto-lavadora compacta, fiável e fácil de
usar que proporciona uma limpeza eficaz em espaços apertados.
Os seus controlos fáceis de usar, design discreto e pega
ergonómica facilitam a operação. A CS16 é ideal para espaços
de difícil acesso em áreas como hospitais, lojas de retalho e
escritórios.

Manobrável para lavagem em
espaços difíceis de alcançar
Grande capacidade do tanque em
máquina de tamanho pequeno
Simples e confortável de operar

Modo ECO
reduz o nível de ruído e aumenta o
tempo de execução

Armazenamento compacto com
pega que se dobra facilmente

Tanque de recuperação fácil de
remover para limpeza e acesso à
bateria

Dentro da CS16
1
1. Pega confortável e alça
ajustável para funcionamento
ergonómico
2. Motor de vácuo trifásico
para forte recolha de água
3. Grande capacidade:
16L depósito de solução
19L depósito de recuperação

4. A forma parabólica do
rodorastreia o movimento
damáquina para uma
excelente captação de água
5. Tampa da escova feita de
material durável
6. 6. Simples sistema de troca
de escova sem ferramentas e
sem toque
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CS16 Especificações
CARACTERÍSTICA

ESPECIFICAÇÕES

Trajetória de limpeza
Produtividade (por hora) Máx. Teórico
Cobertura estimada
Velocidade máxima
RPM da escova
Pressão da escova/pastilha
Capacidade do depósito de solução
Capacidade do depósito de recuperação
Tempo de funcionamento da bateria (até horas)*
Tensão da bateria
Comprimento x largura x altura (manípulo na posição vertical)
Comprimento x largura x altura (posição de armazenamento, com o manípulo dobrado)
Peso (com baterias)
Nível de som (ouvido do operador)**

350 mm
1300 m2
950 m2
3.5 km/h
140
25 kg
16 L
19 L
60 min (padrão) | 70 min (ecomode)
24
950 x 450 x 1.200 mm
950 x 450 x 665 mm
36 kg
68 dBA | 66 dBA (ecomode)

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e variam ao longo da operação da máquina; médias são mostradas.
*Os tempos de execução baseiam-se em Tempos de Execução Contínuos de Esfregamento.
** Para feitos de conformidade CE, o nível do som é medido como um nível de pressão acústica ponderado A, de acordo com a ISO 11201 e
comunicado em conformidade com a ISO 4871.
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Para obter uma demonstração ou informações adicionais,
contacte-nos através do 800 20 60 68 ou do e-mail info@tennant.pt
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