e q u i pa m e n t o

ÁGUA
PURA
Limpeza de
Vidros com
Água Pura
FÁCIL UTILIZAÇÃO
Lava vidros e superfícies
não porosas com até 16
metros de altura com
hastes de fibra de carbono,
leves e resistentes.
LIMPEZA SEM QUÍMICOS
Reduz o tempo de limpeza
em até 75%, não utiliza
químicos e não deixa
marcas de respingos nos
vidros.
AGUA 100% PURA
Possui 4 níveis de
filtragem que garantem a
pureza da água em 100%.

ÁGUA PURA
Limpeza de Vidros
com Água Pura

DADOS TÉCNICOS

Água Pura
Pressão de trabalho

8 a 10 Bar

Fluxo de água pura

3 a 8 L/min

Conexões de entrada e
saída de água

3/4"

As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. As lavadoras de piso utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas.

Tamanho máximo dos

PEÇAS E CONSUMÍVEIS

extensores

16 m

Produtividade

até 200m²/h

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.

SISTEMA DE ACIONAMENTO

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO

Comprimento

50 cm

Largura

53 cm

Altura (com alça dobrada)

127 cm

Peso

55 kg

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.

Cabo

220 V

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

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 do Água Pura.

Consulte nossos representantes
para agendar uma visita ou para
maiores informações.
Vendas: (11) 3320-8550
Assist. Técnica: (11) 3320-8555

Rua Barão de Campinas, 715
São Paulo - SP - 01201-902
www.alfatennant.com.br
info.brasil@tennantco.com
Alfa Tennnt, criando um mundo mais limpo, seguro e saudável.
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