
2510 / 2550

• Console com altura ajustável

• Controles com empunhadura de fácil
acionamento

• Design de cabeçote flutuante

• Sistema de controle de pó 

• Pressão da almofada ajustável

• Desligamento automático da
inclinação

• Projeto com compartimento de fácil
acesso

Polidora de Pisos



Escolha as Polidoras Tennant
para obter mais brilho.

Obtenha o máximo em produtividade e desempenho
com as polidoras à bateria com faixa de lustração de
50,8 cm. Escolha o modelo 2510 com propulsão
assistida por almofada ou o modelo de autopropulsão
2550. O design patenteado do cabeçote com
almofada flutuante, proporciona 7-18 kg de pressão
variável para obtenção de um desempenho superior,
deslizando sobre pisos irregulares e assegurando um
polimento uniforme. Essas polidoras empregam um
sistema de controle de pó incorporado que captura as
partículas finas em um filtro, mantendo a qualidade do
ar no ambiente interno. A vazão de ar criada pelo
movimento da almofada direciona o pó e as partículas
através do sistema de filtragem. Um projeto compacto
e uma base de perfil baixo permitem que essas
máquinas a bateria operem sob prateleiras e
equipamentos. Cobertura de até 1.951 m2/h com
mobilidade e produtividade superiores.

Características Principais

CARACTERÍSTICAS 2510 2550

Sistema de Almofadas
Potência do Motor 3 HP 3 HP
RPM do Motor/Almofada 2000 - Carga Nominal 2000 - Carga Nominal

2500 - Sem Carga 2500 - Sem Carga
Pressão Variável da Almofada: 7-18kg 7-18kg 
Acionador da Almofada: Flexível, contato Flexível, contato 

total da almofada total da almofada

Sistema de Tração
Modo de Transporte Deslocamento para a Autotracionada, 

frente auxiliado pela velocidade
almofada. variável

Rodas princ. (não deixam marcas) duas de 20,3 cm duas de 20,3 cm
Rodízios (não deixam marcas) um, frontal, de 7,6 cm um, frontal, de 7,6 cm

Sistema de Baterias
Descrição: três baterias de 215 Ah três baterias de 215 Ah

Tempo de Operação Carga nominal-2,4h Carga mínima-3 horas 
Carga mínima-3 horas 

Descrição do Carregador 36VCC 25 amp 36VCC 25 amp

Dimensões
Altura: 102 cm 102 cm
Comprimento: 132 cm 132 cm
Largura: 61 cm 61 cm
Peso: (com as baterias) 243 kg 243 kg

Produtividade
Taxa de Cobertura Máxima: 1.951 m2/h 1.951 m2/h
Faixa de lustração: 50,8 cm 50,8 cm

Sistema de Controle de Pó
Padrão: Filtro de papel, Filtro de papel, 

99% de filtragem de 1,0 99% de filtragem de 1,0
mícron, filtra partículas mícron, filtra partículas
de até 0,1 mícron de até 0,1 mícron

OPCIONAIS
Filtro de tecido, 98% de filtragem de 0,1 mícron, luzes de sinalização vermelhas, chave de
segurança para a partida, botão emergência, freio de estacionamento e indicador de
desligamento para bateria sem carga.

ESPECIFICAÇÕES DAS POLIDORAS DE PISOS 2510 / 2550

• Ideal para varejo,
escolas e hospitais, os
modelos 2510 e 2550
são excelentes para
lustrar superfícies de
piso frio com alto brilho.

• Console com controle
de altura ajustável, e
controles para serem
acionados com apenas
um toque, para
comodidade e conforto
do operador.

• Fácil acesso ao
compartimento de
filtragem de pó para
rápida limpeza/retirada
dos detritos.

• Desligamento por
inclinação para
segurança do operador
e rápido ajuste e
remoção das almofadas


