T1

Lavadora Cilíndrico, de baixo
Perfil, Compacto
• Pela primeira vez, limpe espaços
pequenos, apertados, com o design T1,
compacto, melhor da sua classe.
• Reduza o risco de acidentes de
deslizamento e queda em espaços
estreitos, congestionados, com uma
recuperação de água excelente - mesmo
em manobras para a frente e para trás.
• Melhore a saúde ambiental reduzindo o
crescimento das bactérias com depósitos
Hygenic, fáceis de limpar e de desinfectar.

Apresente resultados de limpeza superiores em
espaços pequenos que não conseguia limpar
anteriormente - com um design compacto, acção
de esfregar poderosa, excelente recuperação da
solução e depósitos totalmente limpáveis Hygenic.

LAVADORA T1, A MOTOR, COM CABO

Melhore dramaticamente a limpeza dos pavimentos
Limpe minuciosamente e sem esforço os espaços de
pavimentos duros, como nunca, com o design pequeno,
poderoso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Faixa de lavagem
380 mm
Produtividade (por hora)
Máxima Teórica
1526 m²
Cobertura estimada*
810 m2
Depósito de solução
11.4 L
Caudal da solução
0.38 L/min
Pressão para baixo
15 kg
Depósito de recuperação
17 L
Elevação da água
2184 mm
Comprimento do cabo
15 m
Nível de som**
72 dBA

Concepção compacta e manobrável
Limpe de modo seguro e fácil enquanto segue para a frente,
para trás, ou em curvas em espaços apertados, com um design
altamente manobrável, de 4 rodízios, e pegas de ajuste rápido.
Fácil de utilizar e de manter
Os Depósitos Hygenic, fáceis de encher, de esvaziar e de limpar
oferecem um design compacto exclusivo.

APLICAÇÕES
Lojas de Conveniência
Estrados de piscinas
Áreas de processamento de
alimentos e cozinhas

Garanti 		
		
		
		

Restaurantes de comida rápida
Vestiários
Muitos outros pequenos
espaços

12 meses para as peças e 12 meses para
defeitos de fabrico, consoante o que
ocorrer primeiro, excluindo artigos de 		
desgaste.

* As taxas de cobertura estimadas utilizam as normas práticas de velocidade e tempo
de esvaziamento/enchimento do manual de tempos de limpeza de 2004 da ISSA.
** Níveis sonoros de acordo com a norma ISO 11201, conforme recomendado pela
American Association of Cleaning Equipment Manufacturers e pela OSHA.
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