
T12
AUTO-LAVADORA A BATERIAS

pOTÊNciA 
experimente a potência de uma auto-lavadora de alta resistência  
e elevada manobrabilidade

pRODUTiViDADe 
Aumente a produtividade das suas actividades de limpeza, utilizando as 
inovadoras características dos produtos Tennant e a tecnologia ec-H2O™ 
livre de químicos

eXpeRiÊNciA 
mantenha os custos de propriedade baixos e garanta um tempo de 
utilização máximo com funcionamento sem problemas, durabilidade  
do equipamento e facilidade de manutenção
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AUTO-LAVADORA A BATERIAS T12

A  C R I A R  U M  M U N D O  
M A I S  L I M P O ,  S E G U R O  E  S A U D Á V E L .



mÚLTipLAS VANTAGeNS - DiSpONÍVeiS cOm A T12

DeSempeNHO cOmpAcTO De eLeVADA ReSiSTÊNciA

A combinação das características inovadora, com a elevada potência, ajudam  
a reduzir o tempo empregue na lavagem e oferecem um desempenho de elevada resistência. 

AUmeNTO DA pRODUTiViDADe

Utilizando a tecnologia ec-H2O™, lave até três vezes mais com um único depósito de água.

BAiXO cUSTO De pROpRieDADe

A durabilidade, fiabilidade e tecnologia inovadora contribuem para um baixo custo de propriedade, 
ajudando a aumentar os lucros. 

SAÚDe e SeGURANÇA

contribua para a segurança dos seus  operadores e promova ambientes saudáveis e limpos.

fáciL OpeRAÇÃO e mANUTeNÇÃO

concebida para uma fácil operação e manutenção, a T12 maximiza o tempo de funcionamento  
e a produtividade.

A T12 OFERECE ELEVADA PRODUTIVIDADE  
NUMA AUTO-LAVADORA COMPACTA E MANOBRÁVEL
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A fáciL OpeRAÇÃO  
Os comandos de operação são fáceis 
de usar com o botão de Arranque tipo 
1-Step™ que simplifica a formação e 
assegura um desempenho de limpeza 
consistente.

B AUmeNTO DA pRODUTiViDADe  
pavimentos totalmente limpos, com 
uma faixa de lavagem 28% maior, 
através do recurso à opcional escova 
lateral. 

C DURABiLiDADe 
Aumento da durabilidade dos 
componentes e redução dos custos de 
manutenção com o motor de propulsão 
sem escovas Ac que funciona de 
forma mais eficaz do que os motores 
tradicionais Dc.

D eXpeRiÊNciA meLHORADA 
Redução da fadiga e aumento da 
segurança do operador através do 
compartimento de operador de 
grandes dimensões que permite um 
espaço substancial para as pernas, 
oferecendo uma entrada e saída fáceis 
de ambos os lados da máquina.

E ReSULTADOS meLHORADOS  
melhore os resultados de lavagem 
com a cabeça de escova (de disco ou 
cilíndrica) que melhor se adequa à 
aplicação e simplifique a manutenção 
sem ter que recorrer a ferramentas para 
substituir as escovas. 

F pROmOVA A SeGURANÇA  
Reduza o risco de acidentes de deslize 
e queda com o sistema de rodo 
parabólico Dura-Track™ que oferece 
uma excelente recolha de água e pode 
ser facilmente substituído sem uso de 
ferramentas.
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NO INTERIOR DA

T12



T12

T12 XP

cARAcTeRÍSTicAS STANDARD  
DA T12 e T12 Xp

T12 T12 XP

Botão de Arranque Grande e Verde tipo 
1-Step™   

Standard Standard

Diagnóstico de bordo Standard Standard

comandos indicados no lado Direito  
e Buzina

Standard N/D

módulo de controlo Touch-n-Go™ N/D Standard

Botão de buzina no volante N/D Standard

faróis Opcional Standard

Assento Deluxe Opcional Standard
Pontos de Toque de 

Manutenção Amarelos

CONCEBIDA PARA UMA FÁCIL OPERAÇÃO  
E MANUTENÇÃO
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Os comandos da T12 simplificam a formação e mantêm a atenção do operador 

na faixa de lavagem. O grande botão verde tipo 1-Step™ activa os sistemas de 

lavagem, assim como as definições operacionais mais recentes. Os pontos de 

toque de manutenção amarelos, fáceis de identificar, ajudam a poupar tempo 

e dinheiro, garantindo que os elementos de manutenção são constantemente 

verificados e que a máquina é alvo de uma manutenção e protecção 

adequadas. 

O tubo de aspiração 
oferece uma rápida e eficaz 
recolha de resíduos.

A mangueira de 
pulverização permite um 
acesso remoto à solução de 
limpeza em áreas de difícil 
acesso, facilitando ainda a 
limpeza do equipamento. 

Proteja os operadores da 
queda de objetos através 
da proteção superior 
certificada pela fOpS. 

Baixos custos de 
manutenção e reparação 
devido ao para-choques 
dianteiro de elevada 
resistência e conjunto de 
rodo de proteção traseiro 
que ajuda a proteger o 
equipamento. 



TECNOLOGIA DE LIMPEZA TENNANT -  
INOVADORA E LIVRE DE QUÍMICOS

A tecnologia ec-H2O™ transforma eletricamente a água numa solução de 
lavagem inovadora que limpa com eficácia, poupa dinheiro, melhora a 
segurança e reduz o impacto ambiental, comparando com químicos e métodos 
de limpeza convencionais.

LimpA cOm eficáciA

Os testes realizados por clientes e terceiros comprovaram que a aplicação da 
tecnologia ec-H2O remove a sujidade com eficácia. 

pOUpA DiNHeiRO

Diminui os custos e melhora a produtividade, ao reduzir as atividades
de formação, compra, armazenamento, manuseamento e mistura, associadas
aos químicos de limpeza de pavimentos.

AUmeNTA A SeGURANÇA

A NfSi certifica que a tecnologia ec-H2O melhora significativamente a tracção 
do pavimento e reduz o risco de acidentes por deslize e queda. O registo da NSf 
significa que o ec-H2O é seguro, mesmo em ambientes com manuseamento de 
alimentos e bebidas.

ReDUZ O impAcTO AmBieNTAL

De acordo com um estudo elaborado pela ecoform™, a tecnologia ec-H2O 
reduz o impacto ambiental das operações de limpeza em sete categorias 
principais. As auto-lavadoras equipadas com a tecnologia ec-H2O lavam até três 
vezes mais com um único deposito de água, utilizando até 70% menos água do 
que os métodos tradicionais de lavagem de pavimentos.
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AUTO-LAVADORA A BATERIAS T12

SiSTemA De LAVAGem

faixa de lavagem 810 mm
com escova lateral 1.040 mm

cabeça de escova de disco
motor da escova (2) 0,75 kW
Rpm da escova  325 rpm
pressão descendente (variável até) 114 kg
Diâmetro da escova (2)  405 mm

cabeça de escova cilíndrica
motor da escova (2) 0,75 kW 
Rpm da escova  600 rpm
pressão descendente (variável até) 91 kg
Diâmetro da escova (2)  180 mm

DepÓSiTOS

Depósito de solução  132 L
Depósito de recuperação  166 L
câmara desumidificadora 34 L
Turbina de aspiração 0,6 kW

Velocidade  14.500 rpm
propulsor de água  1.650 mm

SiSTemA De TRAcÇÃO

Velocidade de tracção dianteira (variável até) 8 km/h
Velocidade de tracção traseira (variável até) 4 km/h
motor de tracção 0,89 kW
Gradiabilidade

Transporte com peso bruto  8˚ / 14.1%
em funcionamento (lavagem) 4˚ / 7%

eSpecificAÇÕeS DO eqUipAmeNTO

comprimento  1.710 mm
Largura  945 mm

Rodo traseiro 990 mm
com escova lateral 1.065 mm

Altura  1.420 mm
com tejadilho de protecção 2.095 mm

peso  468 kg
com baterias normais 180 Ah 694 kg
Raio de viragem mínimo 1.855 mm

Nível de ruído (ouvido do operador)
Disco: modo nº. 2*  62 dBA; Kpa 3 dBA
cilíndrico: modo nº. 2* 63 dBA; Kpa 3 dBA

(Nível da pressão sonora testado de acordo com a iec 60335-2-72)
*Vácuo ativado, Rodo para baixo, escovas ativadas, escovas para cima 

GARANTiA

24 meses (ou 2.000 horas de funcionamentos) para as pecas e 12 meses (ou 1.000 horas de funcionamento)
em mao de obra, o que ocorrer primeiro, excluindo consumíveis.

especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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©2013 O logótipo da Tennant company e outras marcas designadas com o símbolo “®” são marcas da Tennant company,  
registadas nos eUA e / ou noutros países. Os produtos da Tennant company são comercializados e assistidos através de filiais da Tennant company e distribuidores. 

PROTECÇÃO
AMBIENTAL

As tecnologias ec-H2O e FaST são 
certificadas pelo NFSI (National 
Floor Safety Institute). este certificado 
garante que o produto foi aprovado 
num processo de avaliação de 2 
fases, demonstrando que o produto 
aplicado no pavimento ajuda a reduzir 
a possibilidade de acidentes por 
deslizamento ou quedas.

As tecnologias ec-H2O e FaST estão 
registadas pela NSF International. A 
NSf international é uma Organização 
Sem fins Lucrativos, independente, que 
assegura que a fórmula e rotulagem 
dos produtos referidos cumprem os 
regulamentos de segurança alimentar 
adequada. 

Os detergentes FaST 365 e FaST 965 
da Tennant receberam a `Ecoflower’ 
europeia - Rótulo Ecológico Europeu. 
este reconhecimento demonstra que 
os detergentes faST da Tennant têm 
um impacto ambiental reduzido, 
em comparação com os detergentes 
convencionais.

A tecnologia ec-H2O™ ganhou, em 
2009, o European Business Awards 
para a inovação do ano, um dos 
prémios empresarias de maior 
prestígio. O european Business Awards 
(www.businessawardseurope. com) é um 
programa de recompensas independente, 
concebido para reconhecer e promover 
a excelência, boas práticas e inovação na 
comunidade empresarial europeia.

ASSiSTÊNciA TÉcNicA, cONSUmÍVeiS e 
peÇAS De RepOSiÇÃO ORiGiNAiS TeNNANT 
cOmpANY

Oferta de Assistência Técnica Tennant 
▪  maximize a segurança, produtividade e disponibilidade 
▪  controle e proteja o seu investimento e reduza o custo 

total de propriedade 
▪  Beneficie de mais de 200 técnicos de assistência técnica 

em toda a europa, formados em fábricas da Tennant

Peças e consumíveis Tennant
▪ Utilize o seu equipamento com confiança 
▪  Beneficie de anos de funcionamento sem preocupações

Soluções de limpeza Tennant
▪ Aumente os seus objectivos de limpeza sustentável
▪  Seleccione as vantagens sustentáveis que a sua empresa 

deseja

Reduz os 
Níveis

de Ruído

Aumenta a
Segurança

economiza 
Recursos

Reduz 
utilização
de Deter-

gentes

melhora a
qualidade 

do Ar

www.tennant.pt 

TENNANT PORTUGAL, Equipamentos de Limpeza,
SOcieDADe UNipeSSOAL, LDA
estrada de Albarraque
centro empresarial Sintra / estoril Vi
Armazém O
2710-144, Sintra, portugal
Linha verde (Telf.): 800 20 60 68
Linha verde (fax): 800 20 60 69
Tel: +351 21 9235251
fax: +351 21 9243579
e-mail: info@tennant.pt

TENNANT EUROPE NV
plantin & moretuslei 220
2018 Antwerp
BeLGiUm
Tel: +32 3 217 94 11
fax: +32 3 217 94 19
e-mail: europe@tennantco.com

VeR pARA cReR
Se desejar uma demonstração  
ou informações adicionais  
contacte-nos:


