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A U TO - L AVA D O R A D E C H Ã O
D E C O N D U TO R A P E A D O
Oferece um excelente desempenho de limpeza,
durabilidade e fiabilidade no dia a dia.

DESEMPENHO DE LIMPEZA COM O QUAL PODE CONTAR
COM UMA CONSTRUÇÃO RESISTENTE E UM CONJUNTO
DE RECURSOS DE AUMENTO DE PRODUTIVIDADE

 Lave durante mais tempo entre os ciclos vazios e de enchimento
com uma solução de grande capacidade e reservatórios de
recuperação.

 Limpe praticamente qualquer superfície dura de um piso com
uma ampla variedade de cabeças de limpeza.

 Maximize a duração da bateria e o tempo de execução com o
sistema de irrigação automático opcional da bateria Smart-Fill™.

 Ajude a evitar avarias e simplifique a manutenção preventiva com
pontos de contacto de manutenção amarelos, fáceis de identificar.

 Simplifique a operação e a formação com controlos fáceis de
entender, com um controlo de calibração de velocidade variável,
uma propulsão de ajuste e um ajuste de velocidade de fácil acesso.

 Resiste aos ambientes mais difíceis com uma construção de nível
industrial com uma plataforma resistente à corrosão e corpo e
reservatórios de polietileno à prova de ferrugem.

T E CNOLOGIAS INOVA D OR AS E E XC L U S I VAS

SMART-FILL™
HIDRATAÇÃO DA BATERIA AUTOMÁTICA

O Smart-Fill™ torna a manutenção da bateria
mais segura, removendo a tarefa de verificar,
abrir e encher as baterias molhadas.

A tecnologia ec-H2O NanoClean® converte
eletricamente a água numa solução de
limpeza inovadora que limpa de forma eficaz,
poupa dinheiro, melhora a segurança e
reduz o impacto ambiental em comparação
com produtos químicos e métodos de
limpeza diária de pisos.*

Aumente a produtividade, reduza o custo
de limpeza e tome decisões informadas
com informações inteligentes do IRIS® Fleet
Manager.

* A tecnologia ec-H2O NanoClean™ não é adequada para todo o tipo de sujidades, incluindo fortes concentrações de gorduras e óleos. Dependendo do tipo de sujidade, poderão ser
necessários produtos químicos de limpeza convencionais.

T600e
DENTRO DA

Melhora a ergonomia do operador com o
interruptor de mudança de direção e definições
de velocidade/calibração variável de fácil acesso

O tabuleiro de detritos amarelos ajuda
a impedir a obstrução da máquina

Garante uma limpeza simples e fácil com
o reservatório de recuperação no topo e
o reservatório de solução no fundo

Transporta, convenientemente
e facilmente, itens no trilho
acessório

Remove facilmente as
escovas de limpeza com o
pistão de libertação amarelo

Carregue em qualquer
lugar com o conveniente
carregador a bordo

Identifique rapidamente quando
as escovas precisam de ser
substituídas através do indicador
de desgaste da escova amarela

Facilmente e ergonomicamente
baixe e levante o rodo ativado
pelo pé

Aumente a tração com pneus
com aderência melhorada
Controle com segurança a remoção do
excesso de fluidos através do tubo de
drenagem do compartimento da bateria

CARACTERÍSTICAS DISPONÍVEIS

Elimine praticamente as gotas de água após
a limpeza com uma correia em P integrada

O fácil acesso à solução do copo do filtro
torna a limpeza simples e rápida
Poupe tempo e assegure uma manutenção
adequada com os pontos de contacto amarelos

Reduza o tempo gasto a tentar encher adequadamente
o depósito de solução com o controlo de enchimento
automático e nível de água.

Otimize o desempenho do equipamento e proteja
o seu investimento com as peças e serviços da
TennantTrue®.

T 6 0 0e AUTO-LAVA D O R A DE PISO DE CONDUTOR APEADO

SISTEMA DE LAVAGEM
Produtividade (por hora) Máx. Teórico
Cobertura estimada* - Convencional
Cobertura estimada* - ec-H2O NanoClean®
SISTEMA DE TRANSMISSÃO DAS ESCOVAS
Motor de lavagem
RPM da Pastilha de Escova
Pressão descendente da Escova

700 MM
3.434 m2/h
2.230 m2/h
2.681 m2/h

DISCO DUPLO
800 MM
3.924 m2/h
2.573 m2/h
3.094 m2/h

900 MM
4.415 m2/h
2.916 m2/h
3.248 m2/h

2 x 36 VDC,
2 x 36 VDC,
2 x 36 VDC,
0,75 hp / 0,56 kW / 22A 0,75 hp / 0,56 kW / 22A 0,75 hp / 0,56 kW / 22A
200 rpm
200 rpm
200 rpm
Baixa:
68 kg
68 kg
68 kg
Alta:
90 Kg
90 Kg
90 Kg

SOLUÇÃO/SISTEMA DE RECUPERAÇÃO
Capacidade do depósito de solução
Capacidade do depósito de recuperação
Motor de vácuo
Elevador de água a vácuo

121 L
140 L
36 VDC, 0,75 hp
0,56 kW, 15,6 A
1.270 mm

121 L
140 L
36 VDC, 0,75 hp
0,56 kW, 15,6 A
1.270 mm

121 L
140 L
36 VDC, 0,75 hp
0,56 kW, 15,6 A
1.270 mm

TECNOLOGIA DE LIMPEZA
Convencional
ec-H2O NanoClean®

Padrão
Opcional

Padrão
Opcional

Padrão
Opcional

36 volt

36 volt

36 volt

Opcional
Opcional
3,4

Opcional
Opcional
3,4

Opcional
Opcional
3,3

4L

4L

4L

4,8 kph
5,3 kph

4,8 kph
5,3 kph

4,8 kph
5,3 kph

1.617 mm
764 mm
1.107 mm
973 mm
1.650 mm
487 kg
608 kg
69,5 dBA

1.671 mm
856 mm
1.107 mm
1.049 mm
1.700 mm
488 kg
610 kg
69,5 dBA

1.761 mm
955 mm
1.107 mm
1.234 mm
1.775 mm
490 kg
612 kg
69,5 dBA

SISTEMA DE BATERIA
Voltagem do sistema
Tipos de bateria
Wet 210AH
Sealed 180AH
Tempo de funcionamento da bateria Wet
210AH (até horas)**
Smart-FillTM Hidratação Automática da Bateria
Capacidade do Reservatório (Opção)
SISTEMA DE PROPULSÃO
Velocidade de lavagem
Velocidade de transporte
ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA
Comprimento
Largura
Altura
Largura do rodo
Largura do espaço de manobra
Peso (com as baterias mais pesadas)
GVWR
Nível de som (ouvido do operador)***

GARANTIA
Consulte o seu representante local para obter informações sobre a garantia
*As taxas de cobertura estimadas usam a velocidade prática e os padrões de tempo de vazio/enchimento do manual ISSA
612 Cleaning Times & Tasks de 2014.
**Até os tempos de execução se baseiam em tempos contínuos de esfrega, baterias 210AH, pressão baixa, e o ec-H2O
desligado.
***Níveis sonoros segundo o ISO 11201 conforme recomendado pela American Association of Cleaning Equipment
Manufacturers (AACEM) e pela OSHA.
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

A tecnologia ec-H2O NanoClean® é
certificada pelo NFSI (National Floor
Safety Institute [Instituto Nacional de
Segurança dos Pisos])
As tecnologia ec-H2O NanoClean está
registada pelo NSF International

VER PARA CRER
Se desejar uma demonstração
ou informações adicionais contacte-nos:

Tennant Portugal - Equipamentos de Limpeza,
Sociedade Unipessoal, LDA
Linha verde (Telf.): 800 20 60 68
+351 21 9235251
info@tennant.pt

1.066.002.eu.pt
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