


ASOO 

Lavadora Tracionada 
de Operação a Pé 

Possuímos uma variedade de peças e consumíveis em estoque para garantir 

o funcionamento e manutenção râpida da sua lavadora. Adquira peças

originais através da Alfa ou nossos distribuidores.

A qualidade no atendimento sempre foi o nosso forte e continuarâ 

para garantir que todo o processo seja fácil, rápido e tranquilo. Equipes 

preparadas e motivadas a proporcionar as melhores soluções em limpeza 

do mercado. 

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.

Nossos equipamentos possuem garantia para condições normais de uso 

e contra defeitos de fabricação. Consulte nossos representantes sobre a 

garantia da lavadora ASOO.

As espe-c1flc-.acõe:s podem ser alteradas sem awso pré.vfo 

As lavadon,s de PiSO utlhzam insumos e necessitam de revisões penód1tas 

O ec•H20 NanoCfean�• n3o e eficiente em todos os tJpos de P'SOS com alta concentracao de gorduras e óleos. 
Dependendo do tipo de suJe1ra limpadores coovenc1ona1s podem ser necessdr1os 

a/fá 
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mundo mais limpo, seguro e saudável. 
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DADOS TÉCNICOS 

Faixa de Limpeza 
Capac. do tanque de solução 

80cm 
85 L 

Teórica max. 3.270 m2 

Real estimada' 
(convencional) 1.380 m2 

Real estimada• (ec-H20"') 2.400 m2 

Motores da lavadora (2) 0.75 HP 
Velocidade do motor 22 0 rpm 
Pressão da escova/ 
Pressão Disco (Variável) 34 a 54,4 kg 

Capacidade do tanque 
de recolhimento 102 L
(inclui câmara de remoção de névoa) 
Motor de aspiração 0,46 HP, 0,34 kW 
Coluna d'água 86 4 mm 

Velocidade de deslocamento 
(variável até) 
Transporte 4,3 km/h 
Operação de Lavar 4,0 km/h 
Baterias 2 4  V ( 4  baterias de 6 V) 

carregador incluído 

Capacidade de subida de rampas 
Lavando (cheia) 3.0° / 5,0° 

Rampas de trailers (vazia) 11
° 

Comprimento 
Largura 
(cabeçote da lavagem) 
Largura do rodo 
Altura 
Peso (com baterias) 
Nível de ruido ... 
(ouvido do operador) 

1 55cm 

85cm 
1 05cm 
11 0cm 
293 kg 

67.4 dBA 

• As taxas estimadas de cobertura usam a veto
c:1dade prática e os padrões para esvaziamento/ 
reabastecimento do Manual de Tempos de L,mpeza 
2004do ISSA 
• • Os tempos de opera�o sao baseddos nos tem
pos de lavagem continua 
• • • Nlve,s de ruido compatíveis com• ISO 11201, 
conforme recomendação da Amencan Assoc1ation 
of Cleamng Equlpment Manofacturers e da OSHA 
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Tennant Company sao ,ealrzadas por melo de sua rede de distribuidores autorizados Todos os direitos reservados. 

Fone.:  (11) 3602-6500 / (31)  383-1411
www.ecologicaequipamentos.com.br
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