
• Primeira lavadora compacta com estrutura 
baixa, para espaços congestionados e 
apertados, com um atrativo design

• Reduz o risco de escorregões e acidentes 
em espaços estreitos, além de possuir uma 
excelente recuperação de água mesmo 
quando está sendo manobrada para 
frente ou para trás

• Aumento da saúde do ambiente, 
reduzindo o desenvolvimento de bactérias 
devido à facilidade de limpar e higienizar 
com os tanques Hygenic®

T1

Lavadora compacta a cabo



ESPECIFICAÇÕES

Promove uma limpeza superior em pequenos espaços, que 
talvez anteriormente não pudessem ser limpos – com um design 
compacto, poderosa ação de lavagem, excelente solução de 
recuperação e tanques higiênicos inteiramente laváveis. 

Obtenha melhor limpeza do piso
Realize facilmente a limpeza em espaços congestionados e de pisos 
frios, com esta lavadora pequena e com um design de baixa estrutura. 

Compacta e design manobrável 
Segura e de fácil utilização enquanto está sendo manobrada para frente 
e para trás em espaços apertados, com uma excelente manobrabilidade 
e com o sistema de punho Insta-adjust ™.

Facilidade na utilização e manutenção
Fácil de encher, esvaziar e limpar os tanques higiênicos, que oferecem 
único e compacto design. O cabo de acionamento e manetes 
ergonômicos garantem o fácil manuseio.

T1 LAvAdOrA A CAbO
ESPECIFICAÇÕES

Faixa de Limpeza 380 mm

Produtividade (por hora)                    

    Máxima (teórico) 1,480 m2

    Cobertura estimada* 810 m2

Tanque de Solução 11.4 L

Solução da Taxa de Fluxo 0.38 L/min

Pressão para baixo 15 Kg

Tanque de Recuperação 17 L

Coluna d’água 2180 mm
Comprimento do Cabo de Força       
(o comprimento é variável de acordo com o país) 
15-20 m

Nível de Ruído** 72 dBA   

*Taxa de cobertura estimada da velocidade prática, e vazio/
preenchido tempo médio do livro Tempo de Limpeza ISSA 2004

**Nível de Ruído pelo ISSO 11201 e recomendado pela Associação  
de Limpeza Americana e Fabricantes de Equipamentos & OSHA.

As especificações podem sofrer mudanças sem  notificação prévia. 


