
Lavadora 
automática 
a cabo
Operador a pé

FABRICAçãO nACIOnAL

InOVAçãO nA FORmA  

de LImpezA

Maior desempenho e alta 

produtividade no sistema de 

limpeza com a lavadora Fox.

eFICIênCIA nA LAVAgem

Seu design permite ampla 

visão da cobertura da 

escova, minimizando batidas 

e assegurando limpeza mais 

rápida e eficiente.

FACILIdAde 

OpeRACIOnAL

Com controles localizados 

ao alcance dos dedos, a 

lavadora Fox é simples 

de operar e manobrar, 

principalmente em locais 

parcialmente obstruídos.

FOX



•  Ágil e versátil, esta lavadora lava e seca simultaneamente até 1.600m2/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 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 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 em condições normais de uso  
e contra defeitos na fabricação. Consulte nossos representantes sobre  
a garantia da lavadora Fox.

LAVAdORA FOX
Cuide do seu piso de forma inteligente

dAdOS TÉCnICOS

FOX

Capacidade de Limpeza  
(Teórica)  até 1600 m2/h

Capacidade Real  
(estimado)  550 m2/h

ESCOVA

Diâmetro  44 cm

Potência  735 w

Rotação  172 rpm

Pressão da escova  45 kg

ASpirAçãO

Potência máx.  1.140 w

Vácuo máx.  2.300 mmca

Fluxo máx.  196 m2/h

TAnquES

Solução  33 L

Recuperação  39 L

DimEnSõES

Comprimento  98 cm

Largura  49 cm

Altura  101 cm

Rodo (reto)  75 cm

Peso completo – sem água  70 kg

Comprimento do cabo  25 m*

Voltagem  
disponível  220 v monofásico

*  outros comprimentos de cabo disponíveis.

FINANCIE ATRAVÉS
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A lavadora Fox é produzida no Brasil  
em nossa fábrica em Limeira, SP. 

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

qualidade mundial.  
Definitivamente no Brasil. 

Rua Barão de Campinas, 715 
São Paulo, SP - 01201-902

Vendas: (11) 3320-8550   
Assist. Técnica: (11) 3320-8555   

Fax: (11) 3320-8551

www.alfatennant.com.br 
info.brasil@tennantco.com


