
T16
LAvAdOrA A bATErIA dE OpErAçãO A bOrdO

   Mantenha baixos custos e assegure o máximo tempo em operação. 
Livre de preocupações com um produto durável de fácil manutenção.

   Limpe diversos locais a qualquer hora com a silenciosa T16, com 
ruído de 68dBA.

   Aumente a produtividade da limpeza, utilizando os produtos 
inovadores da Alfa Tennant e a tecnologia livre de produtos  
químicos ec-H2O®. 

C r I A N d O  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 .
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TECNOLOGIAS TENNANT
SOLuçõES SuSTENTávEIS

A T16 está disponível com soluções sustentáveis.

A tecnologia ec-H2O® da Tennant totalmente livre de  
químicos, converte a água eletricamente em uma solução  
inovadora que:
 
 n Limpa efetivamente sem químicos
	 n Economiza dinheiro e aumenta a produtividade
	 n Aumenta a segurança e promove um ambiente saudável
	 n Reduz o impacto ambiental

Por ser uma tecnologia livre de químicos, a ec-H2O® não causa 
danos nem ao ambiente nem às pessoas. A T16 com tecnologia 
ec-H2O® pode pagar-se ao longo de sua vida com a economia dos 
gastos com químicos.

MAxiMizE O TEMPO dE LiMPEzA
Com um design atrativo, a T16 oferece o que há de mais inovador 
em tecnologia de limpeza. Seu amplo tanque de solução de  
190 litros foi projetado para um máximo desempenho e 
produtividade. Com a tecnologia ec-H2O®, você pode limpar uma 
área até três vezes maior com um único tanque de água.  
O sistema de rodo parabólico proporciona um excelente 
recolhimento da água suja e dos resíduos.



MAiS ECOnôMiCA dE OPERAR E MAnTER
A T16, equipada com uma exclusiva tecnologia de lavagem, foi projetada para reduzir até 20% dos 
custos operacionais e de manutenção quando comparada aos metódos tradicionais de lavagem, tal 
como o custo de aquisição, consumíveis e manutenção.

A T16 é uma lavadora equipada com a mais alta qualidade de peças e materiais, aumentando seu 
desempenho e vida útil.

OPERAçãO SiLEnCiOSA 
A T16 é a máquina mais silenciosa de nossa linha industrial de operação a bordo, permitindo uma 
limpeza discreta em qualquer momento do dia e lugar. Com nível de ruído de 68dBA, a T16 não 
incomodará clientes, funcionários, estudantes, pacientes ou visitantes que estejam em ambientes 
sensíveis ao barulho.

AMPLA SEguRAnçA dO OPERAdOR, COnFORTO E FACiLidAdE nA OPERAçãO
O design incomparável da T16 proporciona uma experiência intuitiva e amigável ao operador.  
O sistema patenteado de controle por toque diretamente no volante Touch-n-go, inspira confiança 
e permite que o operador mantenha ambas as mãos mesmo quando precisar trocar a configuração 
da lavadora. A excepcional visibilidade e o excelente conforto da máquina oferecem controle e 
segurança ao operador.

rEduzA SEuS CuSTOS dE OpErAçãO, uSANdO umA  
TECNOLOGIA dE LImpEzA INOvAdOrA quE é vErSáTIL  
E fáCIL dE mANTEr – A T16 TEm TudO ISTO



pOr dENTrO dA

T16

A Reduz a fadiga e os esforços do operador com os controles 
posicionados no centro do volante e de fácil acesso. 

B Maior vida útil dos componentes, com custo de manutenção 
reduzido devido ao seu motor de tração corrente alternada 
sem escovas de carvão que opera de maneira mais eficiente 
que os motores de corrente contínua convencionais.

C Reduz os custos de operação com esta máquina robusta que 
suporta ambientes severos, mas também é desenhada para 
prevenir danos em paredes e objetos frágeis.

D Amplie os resultados de limpeza equipando a T16 com a 
escova que preferir para a sua aplicação.

E Reduz  os escorregões/queda e custos de manutenção com 
o sistema de rodo parabólico dura-Track™, que provém 
excelente recuperação de água, e também pode ser trocado 
facilmente sem a utilização de ferramentas.
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INOvAçõES quE AumENTAm A  
prOduTIvIdAdE E rEduzEm CuSTOS

 Controle por toque,Touch-n-Go™ com botão 1-Step™  aumenta a 
segurança com controles intuitivos localizados na frente do operador, 
eliminando a necessidade de remover as mãos do volante para mudar 
as configurações da lavadora.

 Fácil identificação para manutenção, através dos pontos amarelos  
assegura que os itens de manutenção diária sejam checados e seus 
investimentos são propriamente mantidos e protegidos.

 Mantenha o compartimento do operador limpo e organizado para 
alcançar novos níveis de produtividade. A rede de armazenamento 
lateral e o compartimento de ferramentas removíveis, deixam o 
equipamento mais organizado, limpo e livre de detritos.

OTiMizE SEu dESEMPEnHO dE LiMPEzA COM 
PEçAS ORiginAiS ALFA TEnnAnT

Beneficie-se de um inigualável conhecimento de  
um amplo time treinado e certificado pela Tennant. 
Aumente a produtividade com a qualidade de peças 
e suprimentos projetados para melhorar os resultados 
dos seus equipamentos. Conte com a Alfa Tennant  
para ajudar a maximizar a eficiência das operações  
de limpeza.
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S Sistema de troca 
rápido e fácil da 
lâmina do rodo, que 
não requer utilização 
de ferramentas.

Contém reservatório 
para resíduos sólidos.

Reduza os custos  
de reparo e proteja o 
rodo traseiro com o kit 
de proteção.

Aumente a segurança 
do operador com o 
suporte protetor e 
também proteja a T16 
de danos e batidas com 
um rígido pára-choque.
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T16 LAvAdOrA A bATErIA dE OpErAçãO A bOrdO

SiSTEMA dE LAvAgEM   

Faixa de limpeza 910 mm
Taxa de produtividade (teórica) 5.460 m²/h
Taxa de produtividade (teórica) 2.400 m²/h

SiSTEMA dE ESCOvAS

Cabeçote disco
Escova do motor  1,0 hp / 0,75 kW
velocidade da escova  300 rpm
Pressão de aplicação (variável até)  114 kg
diâmetro da escova 460 mm

Cabeçote cilíndrico
Escova do motor 1,0 hp / 0,75 kW 
velocidade da escova  500 rpm
Pressão de aplicação (variável até)  91 kg
diâmetro da escova 205 mm

SiSTEMA dO TAnquE dE SOLuçãO

Tanque de solução  190 L

SiSTEMA dE RECuPERAçãO

Tanque de recuperação  225 L
Câmara anti-espuma 38 L
ventilador a vácuo  0,75 hp / 0,56 kW

velocidade  14,000 rpm
Coluna d´água  1.650 mm

SiSTEMA PROPuLSOR

velocidade de avanço (variável)  9 km/h
velocidade reversa (variável)  4 km/h
impulsionamento do motor  1,6 hp / 1,2 kW
Subida em rampas

Transporte de peso bruto  8˚ / 14,1%
Lavagem (operação) 4˚ / 7%

 

ESPECiFiCAçõES dA MáquinA

Comprimento  1.880 mm
Largura  1.040 mm

Rodo traseiro 1.070 mm
Altura  1.475 mm

Com suporte do protetor  2.080 mm
Peso  500 kg

Com baterias padrões 235AH 860 kg
Largura mínima do corredor para curvas 2.110 mm

nível de ruído (para o operador)
disco: Modo número 1  68 dBA
Cilíndrico: Modo número 1 71 dBA

(O nível de ruído foi testado pelo iSSO 11201, e recomendado pela AACEM e OSHA) 

gARAnTiA

Consulte seu representante local para informações sobre garantia.
As especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio.
As lavadoras de piso utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas.

vEJA EM AçãO
Para obter informações adicionais ou uma demonstração  

mande um e-mail para: info.brasil@tennantco.com
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©2014 O logo da Tennant Company e outras marcas registradas desenhadas com o símbolo “®” são marcas 
registradas dentro dos Estados unidos e/ou outros países. A venda e manutenção dos produtos da Tennant 
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Rua Barão de Campinas, 715 
Campos Elíseos 
São Paulo, SP - 01201-902

Vendas: (11) 3320-8550   
Assist. Técnica: (11) 3320-8555   
Fax: (11) 3320-8551

www.alfatennant.com.br 
info.brasil@tennantco.com 

prESErvAçãO  
AmbIENTAL

A tecnologia ec-H2O® é certificada 
pelo NFSI (Instituto Nacional de 
Segurança em Pisos). 
A certificação do nFSi assegura 
que um produto passou por um 
processo de teste de 2 fases, 
provando que o produto ajuda a 
reduzir potenciais acidentes com 
escorregões e quedas.

A tecnologia ec-H2O® é registrada 
pela NSF International. A nSF 
international é uma organização 
independente, sem fins lucrativos 
que assegura que a formulação e os 
rótulos desses produtos atendem 
regulamentos apropriados de 
segurança em alimentos.

A tecnologia ec-H2O® 
pode contribuir para pontos 
de LEED ou LEED-EBOM 
(Construções Existentes: 
Operações & Manutenção),  
desde que outros critérios 
apropriados sejam atendidos.  
Para mais informações sobre  
como obter pontos LEEd,  
acesse o website uSgBC em: 
www.usgbc.org

Reduz o 
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ambiente


