
Tradicional 
lavadora 
automática
Operador a pé

FABRICAçãO nACIOnAl

EvOluçãO nO sIsTEmA  

dE lImpEzA 

Maior desempenho e alta 

produtividade no sistema  

de limpeza com a eficiente 

lavadora Eco.

FACIlIdAdE 

OpERACIOnAl

Com controles localizados 

ao alcance dos dedos, a 

Eco é simples de operar e 

manobrar, principalmente 

em locais parcialmente 

obstruídos.

mAIOR EFICIênCIA nA 

lImpEzA

Ampla visão da cobertura da 

escova, minimizando batidas  

e assegurando limpeza mais  

rápida e eficiente.

ECO



•  Ágil e versátil, esta lavadora lava e seca simultaneamente até 1.800m2/h.

•  Permite fácil acesso aos itens para manutenção rápida e simplificada.

• Motobomba com tecnologia Acustek que emite menos ruído.

•  discos e escovas disponíveis para cada tipo de piso e necessidade.

•  Nossos profissionais são amplamente experientes e têm o compromisso 
de oferecer a melhor solução para o seu ambiente.

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.

mAnuTEnçãO

Tenha a certeza de obter um excelente atendimento també m 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 em condições normais de uso  
e contra defeitos de fabricação. Consulte nossos representantes sobre  
a garantia da lavadora Eco.

lAvAdORA ECO
Trate do seu piso com maior eficiência

dAdOs TÉCnICOs

ECO

Capacidade de limpeza 
(teórica) até 1.800m2/h

Capacidade real  
(estimada) 900m2/h

EsCOva 

Diâmetro 51 cm

Potência 1100 w

Rotação  150  RPM

aspiraçãO 

Potência máx. 1100 w

Vácuo máx.  2300 mmca

Fluxo máx.  189 m3/h

TanquEs 

Solução  40 L

Recuperação 2x20 L 

DimEnsõEs 

Comprimento 126/131 cm

Largura 53/58 cm 

Altura 109 cm 

Rodo  75 cm

Peso (sem água) 94/96 kg

Comprimento do cabo 25 m 

FINANCIE ATRAVÉS

A lavadora Eco é produzida no Brasil  
em nossa fábrica em Limeira, SP. 

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


