
Lavadora à Bateria com
Operador a Pé

• Pisos mais limpos de forma sustentável com 
o uso da tecnologia ec-H2O

• Tanques de solução e recuperação 
Hygenic™ - higiênicos e fáceis de limpar

• Baixo nível de ruído (68,5 dBA)

T3



Uma lavadora de alto desempenho

A lavadora T3 proporciona grande segurança e limpeza com 
a premiada tecnologia ec-H2O e um nível de ruído 75% mais 
baixo que os principais modelos do mercado.

CRIE UM AMBIENTE LIMPO, SEGURO E SUSTENTÁVEL

Melhore as condições ambientais de suas instalações
Os exclusivos tanques Hygenic™ permitem fácil acesso e perfeita
limpeza, reduzindo mofo, bactérias e outros contaminantes que se
desenvolvem em tanques fechados.

Faça uma limpeza silenciosa em ambientes sensíveis ao ruído
Com apenas 68,5 decibéis, a T3 tem um nível de ruído 75% 
inferior ao dos modelos concorrentes.

Perfeito recolhimento dos resíduos
Mesmo em curvas de 180º, a pressão uniforme do rodo 
parabólico da T3 retira do piso todos os produtos de limpeza que 
foram utilizados.

PROJETADA PARA 
PROPORCIONAR SEGURANÇA

Minimize o risco de acidentes com
escorregões e quedas. Usando a
tecnologia ec-H2O em sua T3, os
pisos que acabaram de ser lavados
ficam limpos, imediatamente secos
e prontos para o tráfego de pessoas.

Reduza o cansaço do operador e
aumente a produtividade. Seu
projeto ergonômico torna a limpeza
com a T3 mais confortável para seus
funcionários.

Aumente a qualidade e eficiência
da operação de lavagem. Controles
simples e de fácil visualização
permitem que os operadores
concentrem-se apenas na limpeza.



Aumenta a 
Segurança

• Alta tração certificada pelo NFSI

• Reduz acidentes com produtos químicos

Reduz Custo • Elimina a compra de produtos químicos

• Reduz o consumo e descarte de água em até 70%

Tipos de 
Resíduos

• Substitui produtos químicos

• Eficiente em óleos ou gorduras provenientes de alimentos 

Limpe seu piso eficientemente usando somente 
água da torneira. As máquinas com ec-H2O 
não utilizam produtos químicos e economizam 
até 70% de água, aumentando também a 
produtividade do operador. Elimine resíduos 
escorregadios e reduza o risco de acidentes com 
quedas e escorregões. Você terá ambientes mais 
limpos e seguros com a tecnologia ec-H2O. 

Tecnologia Exclusiva

A limpeza dos tanques de solução 
e recuperação é feita com grande 
facilidade. Os exclusivos tanques 
Hygenic™ são facilmente acessíveis 
para as operações de perfeita 
limpeza.

Remova e substitua as escovas 
e rodos com facilidade e sem 
ferramentas.

Limpe os locais congestionados 
e os corredores estreitos, graças 
ao projeto compacto da T3, que 
proporciona grande facilidade de 
manobras.

É fácil treinar os novos operadores 
com utilização de um painel de 
controle simples e intuitivo.

Utilize a máquina em ambientes 
sensíveis a ruído. A T3 produz  
apenas 68,5 decibéis de ruído
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CARACTERÍSTICAS T3 (escova de 508 mm sem tração)

Produtividade (por hora)

Teórica max 2,210 m²

Cobertura estimada* 940 m² 
(Convencional)  

Sistema de Acionamento - Escova/Disco
Faixa de limpeza 50 cm

Motor da escova - HP 0,75 HP

RPM da escova 240 RPM com 18 kg de pressão

Pressão da escova/disco 20 kg/32 kg

Sistema de Aplicação da Solução de Limpeza

Descrição do tanque de solução 

Pleno acesso e facilidade de limpeza

Capacidade para a solução 40 litros

Sistema de Recolhimento

Descrição do tanque de recolhimento Pleno acesso e facilidade de limpeza

Capacidade do tanque de recolhimento 40 litros

Motor de aspiração 0,5 hp - dois estágios

Motor de aspiração - fluxo de ar 1,84 m³/min

Motor de aspiração - coluna d’água 102 cm

Sistema de Baterias

Tensão do Sistema 24 Volts

Bateria - amp/hora 130 AH @ 20 hr 
Tempo de operação da bateria  
(em limpeza contínua) 2,5 hours 

Dimensões/Pesos

Altura 1090 mm

Comprimento 1280 mm

Largura (com rodo) 760 mm

Peso (com baterias) 156 kg

Consumo Total de energia
Consumo de corrente 29 amp nominal

Decibéis
Posição do operador 68,5 dBA

* As taxas estimadas de cobertura usam a velocidade prática e os padrões para esvaziamento/reabasteci-
mento do Manual de Tempos de Limpeza 2004 do ISSA.

LAVADORA DE PISO T3 COM OPERADOR A PÉ

PEÇAS ORIGINAIS TENNANT,  
SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO

Vantagens das Peças Originais Tennant

Opere sua máquina com confiança,  
escolhendopeças originais da Tennant.  
Somente elas foram projetadas em conjunto  
com o equipamento Tennant. 

Para anos de operação sem preocupações,  
aceite apenas peças e suprimentos originais.

Tenha a certeza de obter um excelente  
atendimento também após adquirir o  
equipamento. A equipe de assistência técnica  
local da Alfa Tennant, está em constante 
treinamento para melhor atendê-lo quando  
mais precisar.


