A3
Lavadora
Automática
à bateria
Operador a pé
LIMPEZA EFICIENTE
Os motores potentes e
a pressão regulável da
escova facilitam a limpeza
difícil, mesmo com sujeira
antiga e impregnada.
FÁCIL UTILIZAÇÃO
A construção compacta e
os controles ergonômicos
asseguram a facilidade de
manobra e o conforto
do operador.
TECNOLOGIA
SUSTENTÁVEL
A lavadora A3 pode ser
utilizada com ec-H2O™,
a tecnologia de limpeza
sem utilização de
produtos químicos.

LAVAdOrA A3

A

Os controles ergonômicos
da lavadora A3, além de seus

E

Pode ser utilizada em
ambientes que requerem baixo

controles simples de operar,

nível de ruído. A lavadora A3

aumentam o conforto do

opera de com nível de 68,5Dba

operador e consequentemente a
sua produtividade

F

Eficiência na limpeza dos
ambientes mais difíceis com

B

Manutenção simplificada

a utilização de cabeçotes de

dos rodos e discos sem a

lavagem e suportes de rodo à

necessidade de utilização de

prova de corrosão, assegurando

ferramentas

resistência e durabilidade para
o equipamento.

C

Simples e funcional, sem placa
eletrônica

G

Disponível com a tecnologia
ec-H2O. Simples de utilizar e
ambientalmente correta

d

100% de recuperação de água
(mesmo em giros de 180º)
garante a qualidade da limpeza
e aumenta a segurança do
ambiente evitando acidentes por
escorregões

H

Pressão regulável do disco

Lavadora de alta durabilidade
e fácil de utilizar
Tecnologia ec-H2O Inovação,
Economia e Sustentabilidade

Crie um ambiente
mais limpo e
seguro com a
tecnologia
ec-H2O:

A
· Economia de até 70%
de água no processo de
limpeza

E

· Elimina a utilização de
produtos químicos e reduz
acidentes por quedas e
escorregões
· Facilita a utilização e
treinamento da máquina
pelo operador

G

· A tecnologia ec-H2O
é sustentável e pode
contribuir para pontos de
LEED ou LEED-EBOM*
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* Desde que outros critérios
apropriados sejam atendidos.
Para mais informações acesse o site
www.usgbc.org
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dAdOS TÉCNICOS

A3
Lavadora Automática
Operador a pé

A3
SiStemA de LAvAgem
Faixa de limpeza
Capacidade do tanque
de solução

51 cm
40 L

ProdutividAde (Por horA)
Teórica max.
Real estimado*
(convencional)
Real estimado* (ec-H2O™)

2210 m2
940 m2
1255 m2

tAxAS de vAzão de SoLução

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 nossos
distribuidores.
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.

Convencional
(totalmente variável)
ec-H2O™
Motor da escova
Velocidade do motor
da escova
Pressão da escova/
almofada

0 - 1,5 lpm
0,50 lpm
1,0 HP
200 rpm
23 & 41 kg

SiStemA de recoLhimento
Capac. do tanque
de recolhimento
57 L
(inclui câmara de remoção de névoa)
Motor de aspiração 0,5 HP/2 estágios
Coluna d’água
1020 mm
SiStemA eLétrico

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.
FINANCIAMENTO
A Alfa proporciona as melhores formas de financiamento com
cadastro dos nossos equipamentos nacionais no BNDES.
GArANTIA
Nossos equipamentos possuem garantia para condições
normais de uso e contra defeitos de fabricação. Consulte nossos
representantes sobre a garantia da lavadora A3.

Baterias - Sistema 24V,
carregador incluído (2) 12V - 140 AH
Capacidade da bateria**
até 4 h
eSPeciFicAçÕeS
Comprimento
1275 mm
Largura (corpo)
460 mm
Cabeçote de lavagem
550 mm
Largura do rodo
760 mm
Altura
1090 mm
Peso
Com baterias
154 kg
Sem baterias
205 lb / 93 kg
Giro mínimo em corredores 1310 mm
Nível de ruído***
(ouvido do operador)
68,5 dBA
* As taxas estimadas de cobertura usam a velocidade prática e os padrões para esvaziamento/
reabastecimento do Manual de Tempos de Limpeza
2004 do ISSA
** Os tempos de operação são baseados nos tempos de lavagem contínua
*** Níveis de ruído compatíveis com a ISO 11201,
conforme recomendação da American Association
of Cleaning Equipment Manufactures e da OSHA.

FINANCIE ATRAVÉS

A lavadora A3 é produzida no Brasil
em nossa fábrica em Limeira, SP.
Consulte nossos representantes para
agendar uma visita ou para
maiores informações.

