e q u i pa m e n t o

A250
Lavadora à
bateria de
Operação a Pé
FÁCIL UTILIZAÇÃO
Devido à simplicidade na
operação, o tempo de
treinamento do operador
é reduzido.
LIMPEZA EFICIENTE
Os motores potentes
proporcionam alto
desempenho e resultados
consistentes para
praticamente qualquer
tipo de piso.

mAIOR EFICIênCIA
nA LImPEzA
Ampla visão da cobertura da
escova, minimizando batidas
e assegurando limpeza mais
rápida e eficiente.

DADOS TECNICOS

LAVADORA A250
Trate do seu piso com maior eficiência

A250
510 mm

DISCO
Produtividade (por hora)
Teórica

1750 m2

Prática

615 m2

SISTEMA DE ESCOVAS

As lavadoras de piso utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas.

As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

Motor da Escova

5,5 kW

PEÇAS E CONSUMÍVEIS
Possuímos uma variedade de peças e consumíveis em estoque para garantir
o funcionamento e manutenção rápida da sua lavadora. Adquira peças
originais através da Alfa ou de nossos distribuidores.

Rotação da Escova

155 rpm

Pressão da Escova

18 kg

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO
A qualidade no atendimento sempre foi o nosso forte e continuará
para garantir que todo o processo seja fácil, rápido e tranquilo. Equipes
preparadas e motivadas a proporcionar as melhores soluções em limpeza
do mercado.

Capacidade do Tanque
de Solução

40 L

Capacidade do Tanque
de Recolhimento

50 L

MANUTENÇÃO
Tenha a certeza de obter um excelente atendimento também após adquirir
o equipamento. Nossa equipe de assistência técnica preparada e eficiente
está em constante treinamento para melhor atendê-lo. Consulte também
sobre nossos programas de manutenção, planejados para a sua necessidade
gerando economia para o seu negócio.
GARANTIA
Nossos equipamentos possuem garantia para condições normais de uso e
contra defeitos de fabricação. Consulte nossos representantes sobre a
garantia da lavadora A250.

SISTEMA DE SOLUÇÃO /
RECOLHIMENTO

SISTEMA DE ACIONAMENTO
Bateria

2x Bateria 12 V

Tipos de Baterias
Chumbo-ácida

1 30 AH

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA
Comprimento

123 cm

Largura

51,6 cm

Altura

96 cm

Peso (com baterias)

139 kg

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

Consulte nossos representantes para
agendar uma visita ou para maiores
informações.
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