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A 416S é uma micro auto-lavadora compacta, fiável e fácil de usar 

que proporciona uma limpeza eficaz em espaços apertados. Os seus 

controlos fáceis de usar, design discreto e pega ergonómica facilitam 

a operação. A 416S é ideal para espaços de difícil acesso em áreas 

como hospitais, lojas de retalho e escritórios.

AUTO-LAVADORA DE CONDUTOR APEADO MICRO DE 35 CM

Modo ECO reduz o nível 
de ruído e aumenta o 
tempo de execução

Tanque de recuperação 

fácil de remover para 
limpeza e acesso à bateria

Armazenamento compacto 

com pega que se dobra 
facilmente

Pontos de contacto 

amarelos para facilitar a 
manutenção diária

RECURSOS PRINCIPAIS

MANOBRÁVEL PARA LAVAGEM EM 
ESPAÇOS DIFÍCEIS DE ALCANÇAR

GRANDE CAPACIDADE DO TANQUE EM 
MÁQUINA DE TAMANHO PEQUENO

SIMPLES E CONFORTÁVEL DE OPERAR
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GARANTIA

12 meses em peças e mão de obra, excluindo itens de desgaste, consulte o seu representante local para obter mais informações.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENTRO DA

416S

Tensão da bateria  24 V (2 x 12)

Tipo de bateria 29 Ah - AGM

Tempo máximo de execução (minutos) 70

Largura do esfregão 350 mm

Velocidade da escova 140 rpm

Pressão máxima descendente 25 Kg

Motor da escova 200 W

Produtividade teórica 1300 m²/hr

Capacidade do depósito de solução 16 L

Capacidade do depósito de recuperação 19 L

Potência do motor a vácuo Trifásico, 295 W

Largura do rodo 450 mm

Levantar/baixar o rodo Alavanca de mão

Substituição da lâmina do rodo Sem ferramentas

Acionador Assistência de acessório

Velocidade máxima 3,5 kmh

Dimensões (C x L x A) 787 x 468 x 1.165 mm

Peso (sem bateria) 36 Kg

1. Pega confortável e alça ajustável 
para funcionamento ergonómico

2. Motor de vácuo trifásico para 
forte recolha de água 

3. Depósito de solução grande  
de 16 l 
 

4. A forma parabólica do rodo 
rastreia o movimento da  
máquina para uma excelente 
captação de água

5. Tampa da escova feita de 
material durável

6. Simples sistema de troca de 
escova sem ferramentas e  
sem toque
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