CS5
Lavadora pequena da série Compact
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 uma
variedade de superfícies.
Instalação fácil que ajuda a
reduzir o tempo de paragem
da máquina.

DESCRIÇÃO DA PEÇA
ESCOVA
DE DISCO
PRINCIPAL

PERCURSO DE LAVAGEM/
TAMANHO DA ESCOVA

Escova de cerdas macias

N.º DA PEÇA
SPPV02580

Escova de cerdas médias (padrão)

280 mm

Escova de cerdas duras

SPPV02438
SPPV02581

Funcionamento ideal com
máquinas Tennant, que
maximizam a eficácia da limpeza
numa só passagem.

Pastilhas/Controladores de Pastilha


Duas opções disponíveis para as
necessidades diárias de limpeza.

DESCRIÇÃO DA PEÇA
DISCO
PRINCIPAL

PERCURSO DE LAVAGEM/
TAMANHO DA ESCOVA

Pastilha de polimento branca, caixa de 5
Pastilha de polimento vermelha, caixa de 5

N.º DA PEÇA
SPPV02583

280 mm

SPPV02584

Controlador de pastilhas

SPPV02582

DESCRIÇÃO DA PEÇA

N.º DA PEÇA

Baterias/carregador



As baterias podem ser
facilmente trocadas para permitir
o funcionamento contínuo.
Carregador pequeno semelhante
a um portátil. O cabo deve ser
encomendado separadamente.

Preços e Encomendas

BATERIA
CARREGADOR

Bateria de ião de lítio de 50 minutos (5,5 AH, 36 V)

KTRI06057

Bateria de ião de lítio de 75 minutos (8,25 AH, 36 V)

KTRI06058

Carregador 36 VCC

BACA00263

Cabo do carregador

MECB02130

Contacte o serviço de assistência ao cliente através do número +351 21 9235251
ou do site tennant.pt
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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 uretano 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 goma de borracha
económica é uma opção
rentável para pisos lisos e
interiores, fabricada a partir de
uma combinação de materiais
naturais e de enchimento.

DESCRIÇÃO DA PEÇA

KITS DE
LÂMINAS
DO RODO*

CONJUNTOS
DO RODO**

N.º DA PEÇA

Kit de lâminas Linatex frontais (retas) – (padrão)

KTRI06148

Kit de lâminas Linatex traseiras (parabólicas) – (padrão)

KTRI06149

Kit de lâminas de goma de borracha frontais (retas) – (opcional)

KTRI06150

Kit de lâminas de goma de borracha traseiras (parabólicas) – (opcional)

KTRI06151

Kit de lâminas de poliuretano frontais (retas) – (opcional)

KTRI06152

Kit de lâminas de poliuretano traseiras (parabólicas) – (opcional)

KTRI06153

Conjunto do rodo frontal (reto) (inclui suporte das lâminas, ferragens e lâminas)

KTRI06154

Conjunto do rodo traseiro (parabólico) (inclui suporte das lâminas, ferragens
e lâminas)

KTRI06155

* Os kits de lâminas incluem duas lâminas (com ventilação frontal e traseira plana)
** Os conjuntos do rodo incluem suporte das lâminas, ferragens e lâminas Linatex

Manutenção Geral

SUBSTITUIÇÃO
E PEÇAS DE
REPOSIÇÃO

Preços e Encomendas

DESCRIÇÃO DA PEÇA

N.º DA PEÇA

Filtro do reservatório de solução

MPVR12348

Filtro de entrada do ar

MPVR12484

Rodas de tração dianteira

MPVR12311

Mangueira do rodo frontal

TBFX01283

Mangueira do rodo traseiro

TBFX01282

Kit de válvulas de sucção

KTRI06105

Motor com escova

MOCC00477

Motor de vácuo

MOCC00481

Bomba 24 VCC

PPEL00140

Vedante, tampa do reservatório de recuperação

GUGO00622

Tampa do reservatório de recuperação

KTRI06048

Reservatório de recuperação

KTRI06097

Reservatório de solução

KTRI06104
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