RE INVENTE O MODO COMO O MUN DO LIMPA

CS5 Lavadora
pequena da
série Compact
Níveis poderosos de limpeza
Pare de esfregar à mão e experimente as poderosas capacidades
de limpeza da lavadora pequena CS5 de nível básico. O tamanho
pequeno e o design portátil tornam-na tão conveniente como
uma esfregona e um balde, mas limpa e seca mais rapidamente
e evita a utilização de água suja, para um resultado mais eficaz.

Tecnologias incluídas
Tecnologia de bateria de
iões de lítio
Sistema de secagem para
a frente e para trás

Secagem para a frente e para trás
Com um sistema de dois rodos,
a secagem pode ser efetuada para
a frente e para trás, eliminando a
necessidade de virar e permitindo
limpar em espaços apertados.

Maximize o tempo de funcionamento
A bateria de iões de lítio leve e
pequena proporciona 50 minutos
de funcionamento (75 minutos com
a bateria opcional) e pode ser trocada
facilmente para aumentar o tempo
de funcionamento.

Tamanho pequeno e leve
Fácil de utilizar em espaços
apertados e de guardar em depósitos
com pouco espaço. Com menos
de 22 kg de peso, é fácil de manobrar
e transportar.

Dentro da CS5
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1. Manípulo ajustável ajusta-se
ao nível de conforto do operador
e permite limpar debaixo e à volta
de obstáculos.

2. Depósitos facilmente
removíveis permitem encher
e despejar a água ou a solução
em praticamente qualquer lugar,
incluindo lavatórios pequenos.

3. Ação de lavagem escova
standard com indicador
de desgaste proporciona
uma limpeza poderosa em
superfícies de diversos pisos
e o indicador mostra quando
é necessário substituir.

4. Indicador de carga da bateria
alerta o operador para o nível de
carga da bateria restante, indicado
através de luzes de cor verde,
amarela e vermelha.

5. Funcionamento silencioso
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permite a limpeza em zonas
congestionadas a qualquer hora
do dia, com a mínima perturbação.
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6. Simplicidade no design fácil
de usar e operar, permitindo que
as instalações e os operadores
façam a assistência
e manutenção.
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Especificações da CS5
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)**

280 mm
976 m2
639 m2
3,5 km/h
160
12 kg
5 litros
5 litros
50 min. (standard) | 75 min. (opcional)
36
615 x 412,5 x 1049 mm
770 x 412,5 x 399 mm
19,8 kg (standard) - 20,2 kg (opcional)
63 dBA

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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