E Q U I PA M E N T O

A CRIAR UM MUNDO
M A I S L I M P O, S EG U R O E SAU DÁV E L .

T12

A U TO - L AVA D O R A A B AT E R I A S
POTÊNCIA

Experimente a potência de uma auto-lavadora
de alta resistência e elevada manobrabilidade
PRODUTIVIDADE

Aumente a produtividade das suas actividades de limpeza,
utilizando as inovadoras características dos produtos Tennant
e a tecnologia ec-H2O™ livre de químicos
EXPERIÊNCIA

Mantenha os custos de propriedade baixos e garanta um tempo
de utilização máximo com funcionamento sem problemas, durabilidade
do equipamento e facilidade de manutenção

A T12 OFERECE ELEVADA PRODUTIVIDADE
NUMA AUTO-LAVADORA COMPACTA E MANOBRÁVEL

MÚLTIPLAS VANTAGENS - DISPONÍVEIS COM A T12
DESEMPENHO COMPACTO DE ELEVADA RESISTÊNCIA
A combinação das características inovadora, com a elevada potência,
ajudam a reduzir o tempo empregue na lavagem e oferecem um desempenho
de elevada resistência.
AUMENTO DA PRODUTIVIDADE
Utilizando a tecnologia ec-H2O™, lave até três vezes mais com um único depósito de água.
BAIXO CUSTO DE PROPRIEDADE
A durabilidade, fiabilidade e tecnologia inovadora contribuem para um baixo
custo de propriedade, ajudando a aumentar os lucros.
SAÚDE E SEGURANÇA
Contribua para a segurança dos seus operadores e promova ambientes saudáveis e limpos.
FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Concebida para uma fácil operação e manutenção, a T12 maximiza o tempo
de funcionamento e a produtividade.
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FÁCIL OPERAÇÃO
Os comandos de operação são fáceis
de usar com o botão de Arranque tipo
1-Step™ que simplifica a formação
e assegura um desempenho de limpeza
consistente.
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AUMENTO DA PRODUTIVIDADE
Pavimentos totalmente limpos, com
uma faixa de lavagem 28% maior,
através do recurso à opcional escova
lateral.
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DURABILIDADE
Aumento da durabilidade dos
componentes e redução dos custos de
manutenção com o motor de propulsão
sem escovas AC que funciona de
forma mais eficaz do que os motores
tradicionais DC.
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RESULTADOS MELHORADOS
Melhore os resultados de lavagem
com a cabeça de escova (de disco ou
cilíndrica) que melhor se adequa à
aplicação e simplifique a manutenção
sem ter que recorrer a ferramentas para
substituir as escovas.
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EXPERIÊNCIA MELHORADA
Redução da fadiga e aumento da
segurança do operador através do
compartimento de operador de
grandes dimensões que permite um
espaço substancial para as pernas,
oferecendo uma entrada e saída fáceis
de ambos os lados da máquina.
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PROMOVA A SEGURANÇA
Reduza o risco de acidentes de deslize
e queda com o sistema de rodo
parabólico Dura-Track™ que oferece
uma excelente recolha de água e pode
ser facilmente substituído sem uso de
ferramentas.

CONCEBIDA PARA UMA FÁCIL OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO

Os comandos da T12 simplificam a formação e mantêm a atenção do operador
na faixa de lavagem. O botão central verde 1-Step™ activa os sistemas de
lavagem, assim como as definições operacionais mais recentes. Os pontos de
toque de manutenção amarelos, fáceis de identificar, ajudam a poupar tempo e
dinheiro, garantindo que os elementos de manutenção sejam constantemente
verificados e que a máquina é alvo de manutenção e proteção adequadas

CARACTERÍSTICAS STANDARD
DA T12 E T12 XP

T12

T12 XP

Botão de Arranque Central Verde 1-Step™

Standard

Standard

Diagnóstico de bordo

Standard

Standard

Comandos Indicados no lado Direito
e Buzina

Standard

N/D

Módulo de Controlo Touch-n-Go™

N/D

Standard

Botão de buzina no volante

N/D

Standard

Faróis

Opcional

Standard

Assento Deluxe

Opcional

Standard

OPÇÕES PRINCIPAIS

O tubo de aspiração
oferece uma rápida e eficaz
recolha de resíduos.

A mangueira de
pulverização permite um
acesso remoto à solução de
limpeza em áreas de difícil
acesso, facilitando ainda a
limpeza do equipamento.

Proteja os operadores da
queda de objetos através
da proteção superior
certificada pela FOPS.

T12 XP

T12

Pontos de Toque de
Manutenção Amarelos

Baixos custos de
manutenção e reparação
devido ao para-choques
dianteiro de elevada
resistência e conjunto de
rodo de proteção traseiro
que ajuda a proteger o
equipamento.

TECNOLOGIA DE LIMPEZA TENNANT INOVADORA E LIVRE DE QUÍMICOS

A tecnologia ec-H2O™ transforma eletricamente a água numa solução
de lavagem inovadora que limpa com eficácia, poupa dinheiro, melhora
a segurança e reduz o impacto ambiental, comparando com químicos
e métodos de limpeza convencionais.
LIMPA COM EFICÁCIA

Os testes realizados por clientes e terceiros comprovaram
que a aplicação da tecnologia ec-H2O remove a sujidade com eficácia.
POUPA DINHEIRO

Diminui os custos e melhora a produtividade, ao reduzir as atividades
de formação, compra, armazenamento, manuseamento e mistura,
associadas aos químicos de limpeza de pavimentos.
AUMENTA A SEGURANÇA

A NFSI certifica que a tecnologia ec-H2O melhora significativamente
a tracção do pavimento e reduz o risco de acidentes por deslize e queda.
O registo da NSF significa que o ec-H2O é seguro, mesmo em ambientes
com manuseamento de alimentos e bebidas.
REDUZ O IMPACTO AMBIENTAL

De acordo com um estudo elaborado pela EcoForm™, a tecnologia
ec-H2O reduz o impacto ambiental das operações de limpeza em sete
categorias principais. As auto-lavadoras equipadas com a tecnologia
ec-H2O lavam ate três vezes mais com um único depósito de água,
utilizando até 70% menos água do que os métodos tradicionais de
lavagem de pavimentos.

AUTO- LAVADORA A BATERIAS T12

PROT ECÇ ÃO
AMB I ENTA L
As tecnologias ec-H2O e FaST são
certificadas pelo NFSI (National
Floor Safety Institute). Este certificado
garante que o produto foi aprovado
num processo de avaliação de 2
fases, demonstrando que o produto
aplicado no pavimento ajuda a reduzir
a possibilidade de acidentes por
deslizamento ou quedas.
As tecnologias ec-H2O e FaST estão
registadas pela NSF International.
A NSF International é uma Organização
Sem Fins Lucrativos, independente, que
assegura que a fórmula e rotulagem
dos produtos referidos cumprem os
regulamentos de segurança alimentar
adequada.
Os detergentes FaST 365 e FaST 965
da Tennant receberam a `Ecoflower’
europeia - Rótulo Ecológico Europeu.
Este reconhecimento demonstra que
os detergentes FaST da Tennant têm
um impacto ambiental reduzido,
em comparação com os detergentes
convencionais.
A tecnologia ec-H2O™ ganhou,
em 2009, o European Business
Awards para a inovação do ano, um
dos prémios empresarias de maior
prestígio. O European Business Awards
(www.businessawardseurope.com) é um
programa de recompensas independente,
concebido para reconhecer e promover
a excelência, boas práticas e inovação
na comunidade empresarial europeia.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA,
CONSUMÍVEIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS TENNANT COMPANY
Oferta de Assistência Técnica Tennant
▪M
 aximize a segurança, produtividade e disponibilidade
▪ Controle e proteja o seu investimento e reduza o custo
total de propriedade
▪ Beneficie de mais de 200 técnicos de assistência técnica
em toda a Europa, formados em fábricas da Tennant

SISTEMA DE LAVAGEM
Faixa de lavagem
Com escova lateral
Cabeça de escova de disco
Motor da escova (2)
RPM da escova
Pressão descendente (variável até)
Diâmetro da escova (2)
Cabeça de escova cilíndrica
Motor da escova (2)
RPM da escova
Pressão descendente (variável até)
Diâmetro da escova (2)

81 cm
104 cm
0,75 kW
325 rpm
114 kg
40 cm
0,75 kW
600 rpm
91 kg
18 cm

DEPÓSITOS
Depósito de solução
Depósito de recuperação
Câmara desumidificadora
Turbina de aspiração
Velocidade
Propulsor de água

132 L
166 L
34 L
0,6 kW
14.500 rpm
165 cm

SISTEMA DE TRACÇÃO
Velocidade de tracção dianteira (variável até)
Velocidade de tracção traseira (variável até)
Motor de tracção
Gradiabilidade
Transporte com peso bruto
Em funcionamento (lavagem)

8 km/h
4 km/h
0,89 kW
8˚ / 14.1%
4˚ / 7%

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Comprimento
Largura
Rodo traseiro
Com escova lateral
Altura
Com tejadilho de protecção
Peso
Com baterias normais 180 Ah
Raio de viragem mínimo
Nível de ruído (ouvido do operador)
Disco: Modo nº. 2*
Cilíndrico: Modo nº. 2*
(Nível da pressão sonora testado de acordo com a IEC 60335-2-72)
*Vácuo ativado, Rodo para baixo, Escovas ativadas, Escovas para cima

171 cm
94 cm
99 cm
106 cm
142 cm
209 cm
468 kg
694 kg
185 cm
62 dBA; Kpa 3 dBA
63 dBA; Kpa 3 dBA

GARANTIA
24 meses (ou 2.000 horas de funcionamentos) para as peças e 12 meses (ou 1.000 horas de funcionamento)
em mão de obra, o que ocorrer primeiro, excluindo consumíveis.

Peças e consumíveis Tennant
▪ Utilize o seu equipamento com confiança
▪ Beneficie de anos de funcionamento sem preocupações
Soluções de limpeza Tennant
▪ Aumente os seus objectivos de limpeza sustentável
▪ Seleccione as vantagens sustentáveis
que a sua empresa deseja

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

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

TENNANT PORTUGAL, Equipamentos de Limpeza,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
Estrada de Albarraque
Centro Empresarial Sintra / Estoril VI
Armazém O
2710-144, Sintra, Portugal
Linha verde (Telf.): 800 20 60 68
Linha verde (Fax): 800 20 60 69
Tel: +351 21 9235251
Fax: +351 21 9243579
E-mail: info@tennant.pt

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

1.056.001.eu.pt
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