Todos os produtos produzidos
pela ARTLAV, passam por um
rigoroso Controle de Qualidade,
desde a matéria prima
até o produto final.
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Por ser um produto 100%
fabricado no Brasil,
comercializamos através do
Lavadora de Pisos

AL 110. LIMPEZA PERFEITA
NO SEU PISO, COM BAIXO
CUSTO OPERACIONAL
E ÓTIMA DURABILIDADE.

Projetada com tecnologia
de ponta, a AL 110 é perfeita
em todos os detalhes.
Possui chassi resistente
à impactos, painel de fácil
leitura, acesso fácil ao tanque
de água limpa e de água suja,

super econômica e outros
benefícios. A relação homem/
máquina tem um significado
importante: posição confortável
do operador ao dirigir, praticidade
no acesso a todos os controles
da máquina com visibilidade

total dos instrumentos.
Venha conhecer na prática,
o sucesso que a AL110 irá fazer
para sua empresa com baixo
custo e um piso com uma
limpeza perfeita.

Lavadora de Pisos

Painel de Comando
Designer compacto.
Oferecendo ampla
visibilidade das funções.
Cada instrumento possui
identificação clara e funcional
com Segurança.
Painel e instrumentos,
construídos com componentes
nacionais, resistentes
e garantindo vida longa
em todo seu conjunto.

Detalhes
que fazem
a grande
diferença
na utilização
no dia a dia.

Escovas robustas, com acionamento
eletro-mecânico. Suas cerdas foram
projetadas para diferentes tipos
de pisos e condições de limpeza.
A AL110 possui borracha para rodo,
fabricada com matéria prima natural
ou poliuretano.

Rodos / faixa
de limpeza

Rodas em borracha natural ou poliuretano
proporcionando um fácil e seguro deslocamento,
evitando marcas no piso após a lavagem
e secagem.
A AL110 oferece um equilíbrio perfeito
em sua estrutura, garantindo manobras fáceis
e seguras em pequenos e médios espaços.
Sistema de freios seguro, eficiente e com
resposta rápida na hora de parar a máquina,
transmitindo com isso, segurança ao condutor.

Rodas / manobras

Trabalhar com a máquina de
lavar piso da Artlav, a AL110 é fácil
e prazeroso.
Possui um sensor interior sofisticado,
acoplado na parte do banco.
Caso o condutor sinta um mal-estar
ou levante-se do banco,
a máquina pára automaticamente.

Conforto e
dirigibilidade

Manche de direção

Tanque
de água suja

Baterias

Botão de
emergência
Motor de
aspiração

Mangueiras e Tanques
com dreno de água limpa e suja.

Farol

Porta lateral
caixa de bateria

Freio

Rodo

Alavanca
sobe/desce
das escovas

Tanque
de água limpa
Tração

Rodas

Escovas

Sistema de Basculação
Para proporcionar um fácil acesso ao tanque de solução e recarga das baterias
e outros, a Artlav AL110, desenvolveu um dispositivo de fácil mobilidade, permitindo
ao operador bascular o tanque com total segurança, rapidez e agilidade.
Este dispositivo permite que os trabalhos de manutenções na máquina sejam
efetuados em menor tempo com a máquina parada.

As mangueiras da lavadora AL110,
são de fabricação nacional com baixo
custo e resistentes a produtos
químicos e outros.
Possui drenagem do tanque
de água suja.
Os tanques são produzidos em plástico
(polietileno de alta densidade), super
resistente a utilização de produtos
químicos especificados pela ARTLAV.
O tanque de captação de água suja
é de grande capacidade fazendo com
que a Máquina trabalhe mais horas
e assim evitando as paradas freqüentes
para o descarte.
AL110 possui regulagem do rodo
para melhor adaptação do tipo de piso.
A troca da borracha do rodo é simples
é rápida.
A ARTLAV conta com diversos tipos
de acessórios, dependendo da
necessidade do cliente.

Rede de Assistência Técnica
A ARTLAV oferece Assistência Técnica
em grande parte do Território Nacional,
com qualidade, agilidade e pontualidade.
Por ser brasileira, oferecemos peças
com garantia e baixo custo.
Conheça mais dos nossos serviços
através do nosso site.
www.artlav.com.br
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Fabricando
no
Brasil

A Fábrica ARTLAV, produz
máquinas de lavar pisos
com total garantia e padrões
de qualidade. Respeitamos
todos os valores quando
se relaciona ao meio ambiente.

145 cm

145 cm

DESCRIÇÃO TÉCNICA
Bateria
225, 250, 335, 395 bloco A/h
Tensão
24 Vcc
Potência Máxima
2.800 W
Produtividade Máxima
Até 4.200m2
Faixa de Limpeza
700 mm
Faixa de Aspiração
900 mm
Tanque de Solução
110 Litros
Tanque de Recolhimento
135 Litros
Rotação das Escovas
180 RPM
Motor de Aspiração
500 W
Motor das Escovas
2 x 750 W
até 65 Kg
Pressão das Escovas
Peso:* s/ embalagem. ** c/ embalagem
* 450 Kg / ** 550 Kg
Dimensões da Máquina
142 C x 80 L x 145 A cm
Dimensões (máquina/paletizada)
163 C x 83 L x 160 A cm

142 cm

80 cm

Benefícios ARTLAV
A Artlav não fabríca somente máquinas de lavar pisos, desenvolve tecnologia,
qualidade, segurança, durabilidade e praticidade no trabalho a ser executado.
Enfim, trabalhamos para melhor satisfazer o ser humano.
Venha fazer parte desta família. Você verá os benefícios
que a ARTLAV pode fazer por você e sua empresa.

