
T191 
Auto-lavadora-secadora  
de pequena dimensão de  
condutor apeado

Armazenamento compacto
Fácil de armazenar com pegada  
de tamanho pequeno e manípulo 
fácil de dobrar.

Simples de usar  
Limpe facilmente áreas estreitas 
e de difícil acesso com o design 
manobrável e ergonómico da T191.

Produtividade em tamanho pequeno 
Atinja maior produtividade de 
limpeza em comparação com as 
máquinas compactas, com uma 
grande capacidade de tanques  
e um amplo caminho de lavagem.

Simples de usar para áreas de difícil acesso

A T191 é uma pequena auto-lavadora, 

manobrável e fiável, que proporciona uma limpeza 

eficaz com controlos fáceis de usar. A sua 

grande capacidade de tanques numa máquina de 

pequenas dimensões e componentes robustos 

permite uma alta produtividade. A T191 é ideal 

para a limpeza de pequenas áreas estreitas 

encontradas em lojas, cantinas e escritórios.

R E I N V E N T E  O  M O D O  C O M O  O  M U N D O  L I M P A



1. Reduz a fadiga para 
o operador com um 
manípulo ajustável e 
confortável para uma 
fácil utilização  
da máquina.

2. Motor de vácuo de  
3 fases para recuperação 
de água de elevado 
desempenho.

3. Tanque de recuperação 
fácil de remover para 
limpeza rápida e acesso 
à bateria. 

4. Alta produtividade  
na limpeza com 
depósitos de elevada 
capacidade para tempos 
de funcionamento  
mais longos.

5. Excelente secagem  
e uma captação de  
água consistente com  
a forma e posição do 
rodo parabólico.

6. Simplifique a formação 
do operador com 
manutenção preventiva 
diária com os pontos 
táteis amarelos.

No interior da T191
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Para obter uma demonstração ou informações adicionais,  
contacte-nos através do +32 3 217 94 11 ou do e-mail info@tennant.pt

Especificações da T191
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ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICA ASSISTÊNCIA DE ACESSÓRIO CORDADO 

Trajetória de limpeza 455 mm
Produtividade (por hora) máx. teórica 1631 m²/hr 
Cobertura estimada (por hora)* 1187 m²/hr 
Velocidade de lavagem 3,5 km/h 
Velocidade da pastilha/escova 140 rpm 
Pressão da escova/pastilha 21 kg 
Capacidade do depósito de solução 28 L 
Capacidade do depósito de recuperação 30 L 
Tempo de funcionamento da bateria - até horas** 2,5 -
Tensão da bateria 24 V (2x12) -
Dimensões - C x L x A (manípulo na posição vertical) 960 x 550 x 718 mm
Dimensões - C x L x A (posição de armazenamento, com o manípulo dobrado) 960 x 550 x 1220 mm
Largura do rodo 550 mm 
Peso (com as baterias mais pesadas) 93 kg 48 kg 
Nível de som (ouvido do operador)*** 69 dB 80 dB 
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TENNANT PORTUGAL - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA,  
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

tennant.pt

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio. 
* As taxas de cobertura estimadas usam a velocidade prática e os padrões de tempo de vazio/enchimento do manual ISSA Cleaning Times de 2004. 

**Os tempos de execução baseiam-se em Tempos de Execução Contínuos de Esfregamento.
***Níveis sonoros segundo a ISO 11201 conforme recomendado pela American Association of Cleaning Equipment Manufacturers e pela OSHA


