1610

Limpadora de Carpetes com
Dupla Função
• Carpetes secos em menos de
30 minutos com a tecnologia
ReadySpace™
• A mais avançada e eficaz
do mercado
• Potência e flexibilidade em
uma só máquina

Máxima potência e
flexibilidade na limpeza
Os profissionais de limpeza apreciarão as vantagens da dupla
tecnologia da máquina 1610:
• Tecnologia ReadySpace™
Os carpetes limpos com a tecnologia ReadySpace™ ficam
secos e prontos para o tráfego em até 30 minutos.
• Extração Restauradora
Para as limpezas restauradoras, a limpadora 1610
proporciona inigualável desempenho na extração
dos carpetes.

Carpetes limpos, secos e
prontos em minutos
A tecnologia patenteada ReadySpace™, da Tennant,
proporciona carpetes limpos, secos e prontos para utilização em
menos de 30 minutos. Com a limpadora 1610 você vai poder:
Reabrir salas e áreas acarpetadas em menor espaço de tempo;
Manter o espaço acessível aos hóspedes e clientes;
Melhorar a aparência do carpete em áreas de muito tráfego com
limpezas mais freqüentes;
Minimizar a interdição de locais por longos períodos;
Reduzir o risco de escorregões e quedas na transição de carpete úmido
para pisos frios.

Da limpeza às multidões em minutos
Reabrir o espaço mais rapidamente. Períodos de secagem mais rápidos
e limpeza de primeira classe, tornam mais fácil manter os carpetes
limpos e prontos para uso quase que permanentemente.
Aberto para Negócios
7:30
As equipes de limpeza encerram a limpeza dos halls e lobby acarpetados do
prédio usando ReadySpace™.
8:00
Carpetes limpos, secos e prontos para receber o tráfego apressado da manhã.

Excelente desempenho em limpeza. Resultados notáveis.
Em conjunto, as freqüentes operações de limpeza utilizando a tecnologia ReadySpace™
e a extração restauradora periódica, enfrentam os desafios da manutenção permanente
dos carpetes. Os resultados são carpetes limpos que duram muito mais.

Tecnologia patenteada ReadySpace™
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A tecnologia ReadySpace™ remove o pó antes que ele penetre profundamente
no carpete, deixando-o mais limpo com o passar do tempo e tornando a extração
mais fácil.
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Os exclusivos rolos de transferência de pó utilizados são a base da tecnologia
ReadySpace™. Quando úmidos, esses rolos de tecido coletam a sujeira das
fibras do carpete, levando-a para dentro da máquina.
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Dentro da máquina, borrifadores fazem o enxágüe dos rolos e não do
carpete.
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Duas poderosas sapatas individuais a vácuo extraem a água suja e a levam
para dentro do tanque de recuperação.

Como o carpete em si nunca fica saturado, a tecnologia ReadySpace™ reduz
drasticamente o tempo de secagem. Além disso, a menor utilização de água
praticamente elimina a possibilidade de retorno de manchas e minimiza os odores
e o mofo do carpete.

Limpeza por extração restauradora
A Tennant é pioneira na tecnologia de extração de carpetes. Agora,
com a 1610, desenvolveu a extratora mais eficaz para limpeza profunda.
O inigualável desempenho da 1610 decorre de duas inovações importantes:
• Duas escovas de rotação inversa
A agitação dupla e a rotação inversa das escovas removem mais sujeira tanto
da parte da frente quanto de trás das fibras do carpete, tudo em uma única
passagem da máquina.
• Aspiração superior a vácuo
Mais potência significa que um volume maior de sujeira e detritos é extraído
do carpete e lançado no tanque de recuperação.

1610 LIMPADORA DE CARPETE COM DUPLA FUNÇÃO
CARACTERÍSTICAS

especificações

Produtividade

ReadySpaceTM

Extração Restauradora

Velocidade recomendada

30.5 rpm

15.5 rpm

Máxima por hora

1.226 m /h

510 m2/h

Média por hora

560-930 m2/h

185-370 m2/h
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Sistema de Solução
Capacidade do tanque da solução
Taxa nominal de vazão

72 litros
1,3 l/min

Bomba da solução - psi

PEÇAS ORIGINAIS TENNANT

3,8 l/min
100 psi

Sistema de Recuperação
Cap. do tanque de recuperação

72 litros

Coluna d’água

305 cm

Para obter o máximo de desempenho, mantenha
um estoque de peças e produtos originais
Tennant. Eles são a chave para a obtenção do
máximo em limpeza.

Motor de vácuo - HP

2 x 0.64 hp

Estágios do Motor de vácuo

3 estágios

Rolos ReadySpace™

Comprimento dos rolos/escovas

56 cm

Os rolos de tecido exclusivos são a base da
tecnologia de transferência de sujeira
ReadySpace™.

Motor = HP

2 x 0.625 hp

Motor - RPM

700

Escovas Extratoras

Velocidade máxima de transporte

Até 76 rpm

Podendo ser trocadas com os rolos ReadySpace™,
as escovas extratoras são formadas por feixes em
forma de “V” invertido que proporcionam uma
completa cobertura do carpete - sem vazios como
ocorre com outras máquinas.

Tração HP

0.2 hp

Sistema de Escovas

Sistema de Acionamento

Sistema Elétrico
Tensão do Sistema

24 V

Consumo Total de Energia

65 amps

Produtos Químicos de Pré-tratamento

Duração da Bateria (taxa para limpeza contínua)

2,5 horas

ReadySpace™

Configuração da Bateria 4 x 6 volts

235Ah

Usado em conjunto com a tecnologia
ReadySpace™, o pré-tratamento produziu
resultados excepcionais nos testes realizados.
Bomba de Pulverização
A pré-pulverização é a melhor prática de cuidado
com carpetes. Use a bomba de pulverização de
alta qualidade, com capacidade de 7,6 litros, para
distribuir os produtos químicos de pré-tratamento
ReadySpace™.
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Dimensões/Pesos
Altura

107 cm

Comprimento

152 cm

Largura

71 cm

Peso

268 kg

		

154 kg (sem baterias)

Acessórios Opcionais
		

Extensor para pisos, ferramentas
e mangueiras

Distribuidor autorizado Tennant

