Imagens meramente ilustrativas

e q uip A men t O

CRIANDO UM MUNDO MAIS LIMPO,
SEGURO E SAUDÁVEL.

T1

L AVA D O R A C O M PA C TA D E O P E R A Ç Ã O A P É


Primeira lavadora compacta para áreas pequenas e congestionadas, com
o melhor design da categoria.



Reduza o risco de escorregões e quedas, em espaços congestionados e
estreitos, com excelente recolhimento de água, em movimentos tanto
para frente quanto para trás.



Reduza o desenvolvimento de bactérias com os tanques Hygenic®, bem
fáceis de limpar.

T1
LAVADORA COMPA CTA
DE OPERAÇÃO A P É
SISTEMA DE LAVAGEM
Faixa de limpeza
Produtividade (por hora)
	Teórica máx.
Cobertura estimada*
Pressão de escova

380mm
1.480m2
810m2
15kg

SISTEMA DE SOLUÇÃO
Tanque de solução
Fluxo de solução

11,4L
0,38 L/min

SISTEMA DE RECOLHIMENTO

ALCA NCE MELHORES RESU LTADOS DE
LIMPEZA EM PE QUENOS ESPAÇOS

Tanque de recolhimento
Coluna d’água

17L
2.180mm

ESPECIFICAÇÕES
Comprimento do cabo
Nível de ruído
(no ouvido do operador)

15m
72 dBA

Obtenha melhor limpeza do piso

GARANTIA

Realize facilmente a limpeza em espaços congestionados e de pisos

Contate seu representante local para informações
sobre garantia

frios, com esta lavadora pequena e com um design de baixa estrutura.
DESIGN COMPACTO E PRÁTICO
Segura e de fácil utilização enquanto está sendo manobrada para
frente e para trás em espaços apertados, com uma excelente
manobrabilidade e com o sistema de punho Insta-adjust™

Imagens meramente ilustrativas.
A Segurança deste produto é certificada
compulsoriamente junto ao INMETRO pelo
OCP ABNT - 0005.
*a taxa de cobertura estimada usa velocidades reais e
tempos padrões de enchimento e esvaziamento dos tanques,
de acordo com o manual 2004 issa Cleaning times
as especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
as lavadoras de piso utilizam insumos e necessitam de
revisões periódicas.

FACILIDADE DE USO E MANUTENÇÃO
Fáceis de encher, esvaziar e limpar, os tanques Hygenic® oferecem
um design único e compacto. O cabo de acionamento e sistema de
punho ergonômicos asseguram um fácil manuseio.

VER PRA CRER
Para uma demonstração ou informações adicionais, envie um
e-mail para: info.brasil@tennantco.com
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