
GTW INOX  70 DUO
Aspirador de pó e água



Aspira com facilidade áreas 
que exigem grande esforço!

Mais robusto e completo 
aspirador da categoria



Máxima eficácia na aspiração de sólidos e líquidos.

Indicado para trabalhos pesados

LAVA CARS INDÚSTRIAS PÓS OBRAS

2X MAIS POTENTE

2 motores  
(1000 W cada)

127 V

200 mbar
VÁCUO

Utilize o WAP GTW INOX 70 DUO na limpeza de 
comércios aspirando com eficiência todos os resíduos.

2000 W
2 motores  
(1400 W cada)

200 mbar
VÁCUO

2800 W

220 V



Aspirador água e pó!
Mais versatilidade para 

as tarefas pesadas.

Recipiente Inox
Mais resistente e durável. Conta com 

capacidade total de 70 L e capacidade útil de 
34,5 L para líquidos e 41 L para sólidos. 

Mais mobilidade

Equipado com 4 rodas e alça para transporte. Cabo 
elétrico com 4,5 metros, mangueira de 3 metros 
além de extensores metálicos para alcançar até 

regiões mais distantes.

70 litros
de capacidade total.

Limpeza organizada e segura

Suporte para acessórios, 2 travas do cabeçote 
e boia de água para segurança do motor.



Todas as funcionalidades 
com força POWER!

Mais produtividade para 
limpezas leves e pesadas

Sistema de dreno que facilita o 
esvaziamento pela mangueira.



Acessórios perfeitos para 
uma limpeza completa!
Dentre os acessórios que acompanham estão bico canto, 
bico múltiplo e bico escova que permitem aspirar pisos, 
tapetes, carpetes, estofados e outros.

BICO
ESCOVA

BICO

CANTO

BICO
MÚLTIPLO



Retém ácaros e bactérias proporcionando 
um ambiente saudável e evitando 

problemas alérgicos e respiratórios

FILTRO HEPA



Conteúdo da Caixa

1 Mangueira para sucção de 3 metros.

1 Extensão metálica reta de 700 mm.

1 Extensão metálica curva 600 mm.

1 Bico para cantos para utilização direta na mangueira.

1 Bico Múltiplo para utilização direta na extensão metálica.

1 Bico escova para utilização direta na mangueira.

1 Filtro Hepa.

1 Saco de Pano Lavável.

1 Mangueira para dreno de 900 mm.

Componentes

2 Motores com acionamento individual.

Cabo elétrico com 4,5 metros.

Alça metálica removível para transporte.

2 Travas do cabeçote.

4 Rodas robustas para transporte.

Porta acessórios.

Dreno para esgotamento.

Válvula de segurança para aspirar água.



Uma opção inteligente para quem 
quer limpeza eficiente com 
resultado PROFISSIONAL

Presente na sua vida!

GTW 70 DUO




