T191
Lavadora-secadora de pequena dimensão
de condutor apeado
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 dois tipos
de escovas disponíveis para
se adequar a uma variedade
de superfícies.
Instalação fácil que ajuda a
reduzir o tempo de paragem
da máquina.

DESCRIÇÃO DA PEÇA
ESCOVA
DE DISCO
PRINCIPAL

N.º DA PEÇA

Escova com cerdas de fibra mista macia

SPPV02669

Escova Poly de cerdas médias (padrão)

SPPV02665

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

Pastilhas/Controlador de pastilha*


Disponível para uma variedade
de necessidades de limpeza
e tipos de piso.
 Polimento
 Lavagem
 Decapagem

DESCRIÇÃO DA PEÇA

N.º DA PEÇA

Pastilha de polimento roxa, caixa de 5

1215457

Pastilha de limpeza vermelha, caixa de 5

995614

Pastilha de lavagem azul, caixa de 5

995622

Pastilha de decapagem castanha, caixa de 5

995629

Controlador de pastilhas

SPPV02671
*Recomenda-se a utilização de proteção contra salpicos quando se utilizam pastilhas

Baterias e carregador


Bateria selada para fácil
utilização, sem manutenção.

Preços e Encomendas

DESCRIÇÃO DA PEÇA

N.º DA PEÇA

Bateria AGM 72AH, 12 V

BAAC00189

24 V CC/10 Ah, 100-240 V CA (carregador de bordo)

BACA00166

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 poliuretano 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 borracha de LÁTEX 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

N.º DA PEÇA

Lâmina do rodo dianteiro Linatex (padrão)

MPVR06537

Lâmina do rodo traseiro Linatex (padrão)

MPVR06538

Lâmina do rodo dianteiro de látex

MPVR05953

Lâmina do rodo traseiro de látex

MPVR05954

Conjunto de lâmina do rodo de poliuretano

KTRI02055

Manutenção geral
 As peças TennantTrue® são
concebidas para se adequarem à sua
máquina Tennant, ajudando a atingir
um melhor desempenho de limpeza
e a reduzir o tempo de inatividade
da máquina.

DESCRIÇÃO DA PEÇA

N.º DA PEÇA

Motor da escova

9017765

Motor da escova (Modelo de cabo)

MOMO00259

Fusível 40 A

MEVR02048

Fusível 20 A

MEVR00039

Fusível 30 A

897510

Fusível 8 A (modelo com fio)

MEVR02047

Fusível 4 A (modelo com fio)

MEVR02092

Fusível 3,15A (Modelo de cabo)

MEVR04379

Motor de vácuo

897566

Motor de vácuo (Modelo de cabo)

9018339

Mangueira de drenagem do tanque de recuperação

TBFX00350

Mola de mangueira de recuperação

9017721

Proteção contra salpicos*

MPVR05966

Mangueira de sucção

9017842

*Recomenda-se quando se utilizam pastilhas

Preços e Encomendas
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