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NOME DO PRODUTO: WAP VARREDEIRA DE PISO MANUAL W700

CÓDIGO EAN: 7898152188232

CÓDIGO WAP: FW006045

CATEGORIA: LIMPADORAS MECÂNICAS

NCM: 9603.90.00

IPI: 0%

PESO LÍQUIDO: 8,9 Kg

PESO BRUTO: 9,73 Kg

NÚMERO DE ESCOVAS: 4

PRODUTIVIDADE (m²/h): 2800 m²/h (considerando a velocidade do operador de 4 km/h)

CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 14 L

LARGURA DE TRABALHO (mm): 700 mm

DIMENSÕES DO PRODUTO (C.L.A) : 65 x 60 x 95 cm

DIMENSÕES DA EMBALAGEM (C.L.A) : 60 x 21 x 67 cm

CUBAGEM m³: 0,084

COR: Preto e Laranja

COMPONENTES E ACESSÓRIOS:

- 2 Escovas giratórias laterais; 
- 2 Escovas giratórias centrais;
- 2 Rodas grandes emborrachadas;
- 1 Rodízio emborrachado direcional;
- 1 Alça metálica, ergonômica e dobrável com ajuste de altura;  
- 4 Parafusos de fixação da alça;
- 6 parafusos para fixação das escovas;  
- 1 Botão para regulagem de altura;
- 1 Reservatório removível e lavável de 14L de capacidade.

DADOS TÉCNICOS
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WAP VARREDEIRA DE PISO 
MANUAL W700

A WAP Varredeira de Piso Manual W700 é um equipamento robusto, fácil de manobrar, manusear e transportar. Com largura de trabalho máxima de 700 mm,
oferece uma produtividade teórica de 2800 m²/h (considerando a velocidade do operador de 4 km/h), o que significa eficiência e menos tempo na limpeza.
As duas poderosas escovas cilíndricas e rotativas laterais e as duas escovas giratórias centrais ajudam a varrer difíceis sujeiras localizadas nos cantos e
diferentes tipos de superfícies.

Possui alça com ajuste de altura que se adapta à altura do usuário, também é possível regular a altura das escovas frontais, que deve ser ajustada com o botão
na parte superior do produto.

A Varredeira de Piso WAP W 700 coleta qualquer tipo de sujeira solta, como poeira, pedriscos, pedaços de papel, madeira, vidro, bitucas de cigarro, folhas, etc.

Indicada para os segmentos de hotelaria, indústria, varejo, condomínios e prestadores de serviço.

A máquina armazena a sujeira no recipiente de resíduos de 14 litros. É muito fácil limpar o recipiente: retire, esvazie e pronto. Você não tem contato com a
sujeira.

Por não possuir motores e painel elétricos, os custos de manutenção são baixos e menos frequentes.
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