
T1Bateria
LAVADORA COMPACTA

 Maior flexibilidade por não ter os cabos de energia, permite lavar  
o piso sem isolar a área, na presença de clientes e colaboradores.

 A bateria Litio-íon, opcional, apresenta vida útil até 20 vezes maior  
comparada à bateria standard e permite a limpeza várias vezes por dia.

 Compacta, permite limpeza e secagem para frente e para trás.  
Silenciosa, a melhor da categoria para limpeza de áreas congestionadas.
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C R I A N D O  U M  M U N D O  M A I S  L I M P O ,  
S E G U R O  E  S A U D Á V E L .



COMPACTA, VERSÁTIL NA OPERAÇÃO E POTENTE AÇÃO DE LAVAGEM
Com nível de ruído de 68dBa, a Lavadora compacta a bateria T1B, lava áreas pequenas, congestionadas, 
de forma segura e eficiente, sem perturbar os clientes, pacientes ou colaboradores. A lavadora compacta 
T1B substitui o mop e o balde na limpeza, com excelente recolhimento de água evitando escorregões e 
acidentes por quedas. 

A LAVADORA PODE SER USADA E RECARREGADA VÁRIAS VEZES AO DIA
Primeira na indústria, na sua categoria, a lavadora compacta T1B com a bateria de Lítio-íon é uma 
ferramenta de limpeza diária de múltiplos usos que está praticamente sempre pronta para o uso. Se 
comparada a baterias standards, a tecnologia com bateria de Lítio-íon dura até 20 vezes mais em 
aplicações de alta-frequência e de rápidas recargas.

PROJETO SEM CABOS PERMITE UMA  

LIMPEZA SEGURA E FLEXÍVEL
A lavadora compacta T1B elimina os riscos e limitações do 
uso com cabo, e desta forma, as instalações podem ser  
limpas em qualquer momento do dia.

DUAS OPÇÕES DE BATERIA PARA SE ADEQUAR  

ÀS SUAS NECESSIDADES
A opção bateria AGM fornece até 45 minutos de limpeza 
de alto desempenho – ótima para aplicações de limpeza 
normal com 1 a 2 cargas por dia. A opção bateria Lítio-íon 
fornece até 60 minutos de autonomia – excelente para usos 
de múltiplas cargas onde leveza e maior autonomia são 
desejadas. A bateria de Lítio-íon pode ser recarregada três  
ou mais vezes por dia.

SILENCIOSAMENTE, CRIA UM AMBIENTE  
LIMPO E SEGURO A QUALQUER MOMENTO DO 
DIA PARA VAREJO, EDUCACIONAL E SAÚDE.

TABELA DE RECOMENDAÇÃO  
DE BATERIAS

APLICAÇÕES SISTEMA DE BATERIA

1 a 2 vezes por dia (limpeza 
diária standard)

Lítio-íon / AGM

3 ou mais cargas por dia Lítio-íon

Múltiplos usuários/
Departamentos por dia

Lítio-íon

Como substituto do  
mop água ou o rodo + pano 
de chão.

Lítio-íon

Limpeza Sazonal (chuvas, 
areia, terra/barro, etc...) que 
transportados para dentro 
sujam e danificam o piso.

Lítio-íon

Limpeza frequente de 
quebras e derramamentos de 
produtos no piso 

Lítio-íon



POR DENTRO DA

T1B

B

C

A Manete Insta-Adjust™  melhora 
o conforto e produtividade do 
operador

B A bateria opcional de carga 
rápida Lítio-íon permite a 
máquina ser usada várias vezes  
por dia. 

C Os tanques Higienic® removíveis 
e de fácil limpeza ajudam a reduzir 
o crescimento de bactérias e 
melhorar o asseio do ambiente.

D Rodo de fácil acesso e sem 
necessidade de ferramentas e 
escova que pode ser trocada em 
segundos ajudando a reduzir os 
tempos de parada e treinamento 
do operador.

QUALITy OPTIONS / FEATURES ENSURE PEAK PERFORMANCE

A

D



LAVADORA COMPACTA T1B 

SISTEMA DE LAVAGEM

Faixa de limpeza 380 mm
Produtividade (por hora)           
     Teórica máx 1.140 m2

Cobertura estimada* 380 m2

 

SISTEMA DE ACIONAMENTO DE ESCOVA

Motor escova 0,5 hp /0,38 kw
Velocidade da escova 900rpm (na escova)
Pressão da escova 17Kg
Tamanho da escova 89mm
 
SISTEMA DE SOLUÇÃO

Capacidade do tanque de solução 9,5 l
Fluxo de solução 0,37 lpm

SISTEMA DE RECOLHIMENTO

Capacidade do tanque de recolhimento  
(inclui a câmara antiespuma) 12,9 l
Motobomba 0,5 hp / 0,38 kw
Estágios 1 estágio
Coluna d´água (bloqueado) 635 mm

SISTEMA DE ENERGIA

Bateria (Lítio-íon ou AGM) 12,8 VDC
Autonomia da bateria (Lítio-íon/AGM) até 60 min / até 45 min 

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Comprimento 1.150mm
Largura
  Base 500mm
  Rodo 440mm
Altura
  Base (no topo da tampa) 510mm
  Base (alça dobrada para armazenar) 600mm   
  Com alça levantada 860mm
Peso 
  Bateria Lítio-íon 50kg
   Bateria AGM 57kg                
Nível de ruído (ouvido do operador) 68 dBa            

GARANTIA

Consulte seu representante local para informações sobre garantia
*A cobertura estimada usa a velocidade prática e tempos de esvaziamento e enchimento padrões de acordo 
com o manual de tempos de limpeza da ISSA 2004
As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio
As lavadoras de piso utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas. 
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utilização e a vida de seu 
equipamento Tennant com 
peças e serviços Tennant. 
Equipe de técnicos treinados 
e certificados pela fábrica.

 Melhore a produtividade 
com peças e consumíveis de 
qualidade que são projetados 
para aumentar o resultado 
dos equipamentos.

 Confie na Alfa Tennant  
para ajudá-lo a maximizar  
a eficiência das operações  
de limpeza.

OTIMIZE O DESEMPENHO 
DA LIMPEZA COM  
A ALFA TENNANT 

VER PRA CRER
Para uma demonstração ou informações adicionais, envie um 

e-mail para: info.brasil@tennantco.com
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©2016 O logo da Tennant Company e outras marcas registradas desenhadas com o símbolo “®” são marcas registradas 
dentro dos Estados Unidos e/ou outros países. A venda e manutenção dos produtos da Tennant Company são realizadas 
por meio de sua rede de distribuidores autorizados. Todos os direitos reservados.

Rua Barão de Campinas, 715 
Campos Elíseos

São Paulo, SP - 01201-902

Vendas: (11) 3320-8550   
Assist. Técnica: (11) 3320-8555   

Fax: (11) 3320-8551

www.alfatennant.com.br 
info.brasil@tennantco.com


