R3

Limpadora de Carpetes Compacta

• Movimente-se facilmente em áreas
congestionadas. Com a tecnologia
patenteada ReadySpace, o carpete fica
limpo, seco, e pronto para uso em
menos de 30 minutos
• Espaços facilmente limpos,
graças a seu design compacto
• Limpe silenciosamente com níveis
de ruído de 69 dBA reconhecidos pela
OSHA (Departamento de Saúde e
Segurança Ocupacional)

Os carpetes limpos com a tecnologia
ReadySpace ficam secos e prontos
para o tráfego de pedestres em
menos de 30 minutos.
Ambientes renovados e mais saudáveis
A ReadySpace ajuda a reduzir o desenvolvimento de mofo e bactérias
deixando os espaços mais limpos e mais saudáveis, utilizando até 80%
menos água, e deixando até 90% menos água no carpete.
Aumente a produtividade em espaços apertados
Limpe com facilidade áreas apertadas e congestionadas, com movimentos
de limpeza de avanço e recuo quase sem esforço. O  design da máquina
com perfil ultra baixo e o cabo ergonômico Insta-AdjustTM ampliam o
alcance de sua limpeza sob mesas e escrivaninhas baixas.
Tanques fáceis de encher e esvaziar
Os tanques removíveis Hygenic®, com um design compacto
exclusivo, são fáceis de encher, esvaziar e limpar. O cabo
ergonômico e as alavancas asseguram seu fácil levantamento.

Eclusivos roletes Ready-Space.
Resultados excepcionais:
• Redução de acúmulos graças a utilização de menos produtos
químicos. Isso ajuda a impedir que carpetes recém-limpos fiquem
sujos mais facilmente.
• Redução do risco de escorregões e quedas na transição  entre o
carpete que acabou de ser limpo para os pisos frios.
• Maximize a vida do carpete. A tecnologia
ReadySpace não danificará o carpete.

Aumente a vida útil dos roletes
Ready Space:
• Lave diariamente.
• Inverta a posição dos roletes constantemente.
• Opere sempre o equipamento com a pressão
normal de lavagem (somente parâmetro verde
no painel)

DA LIMPEZA PARA O Público EM MINUTOS. Deixe ambientes prontos para tráfego mais rapidamente.

Primeiro Turno

Entrada de Hóspedes

Abertura da Loja

6:30 – A equipe de limpeza encerra a
limpeza dos espaços de pequenos escritórios
com a Tennant R3.
7:00 – O carpete está limpo, seco e pronto
para o tráfego dos escritórios.

14:30 – A manutenção encerra a limpeza dos
quartos do hotel com a Tennant R3.

8:30 – A manutenção do shopping encerra a
limpeza das lojas.

15:00 – O carpete está limpo, seco, e pronto
para a chegada dos hóspedes.

9:00 – O carpete está limpo, seco e pronto
para  utilização pelos clientes.
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TECNOLOGIA PATENTEADA
READYSPACE
A Os roletes exclusivos para
transferência de sujeira são a
base da tecnologia ReadySpace.
Quando úmidos, esses roletes
de tecido agarram a sujeira das
fibras de carpete e as levantam
para lançar na máquina.
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B Internamente, um pulverizador
enxágua a sujeira dos roletes,
não o carpete.
C Duas poderosas sapatas de
aspiração individuais extraem
a água suja, levando-a para o
tanque de recolhimento.

ESPECIFICAÇÕES R3

Sistema de Limpeza

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS,
PEÇAS E SUPRIMENTOS ORIGINAIS
Vantagem das peças originais Tennant
Opere sua máquina com confiança, escolhendo
peças originais Tennant. Apenas as peças Tennant
autênticas foram projetadas em conjunto com
o equipamento Tennant.
Serviço de manutenção de qualidade.
Nossa rede de técnicos de serviços treinados
se dedicam a manter seu programa de limpeza
em perfeita operação.

Faixa de limpeza

380 mm

Tanque de solução

19 L

Tanque de recolhimento

19 L

Tamanho do rolete (cilíndrico duplo)

380 mm

Velocidade do rolete

450 rpm

Motor do rolete (2)

0,3 HP

Motor de aspiração

2 estágios - 1,2 HP

Vazão de ar do motor de aspiração (max)

2,8 m3/min

Coluna d’água selada do sistema de aspiração

2180 mm

Pressão da bomba da solução

4,48 bar

Taxa de pulverização da solução

0,76 lpm

Nível de ruído (ouvido do operador)

69 dBA

Dimensões*/Peso
Comprimento

750 mm

Largura

490 mm

Altura

710 mm

Peso

53 kg

Cabo de força

15 m

Garantia
Procure seu representante local para informações sobre garantia.

VEJA EM AÇÃO
Veja como a R3 pode ajudá-lo a atingir um
padrão mais alto de limpeza e segurança em
sua instalação. Para uma demonstração ou informações adicionais, ligue para 11 3361-6111.

Ferramentas opcionais disponíveis.
*As dimensões são medidas com o cabo ergonômico dobrado para armazenamento.

