
Uma solUção mais inteligente e mais verde 
para tratamento de pisos.

As superfícies dos pisos apresentam um desafio único para 

equipes de manutenção e prestadores de serviço. Com a 

necessidade de limpeza diária e exposição ao tráfego por muitas 

horas, todos os dias, os profissionais de manutenção devem 

equilibrar cuidadosamente os requisitos de limpeza com a saúde, 

a qualidade do ar, e os efeitos das práticas de limpeza para sua 

segurança e para o meio ambiente. A necessidade de reduzir o 

consumo de água e de produtos químicos e o impacto ambiental 

da lavagem e remoção convencionais demandam soluções 

flexíveis que aumentem a produtividade e reduzam o custo do 

trabalho. Apesar dos elevados níveis de tráfego, os edifícios 

muitas vezes recebem lavagens profundas e restaurações menos 

frequentes devido às demandas de custos, de trabalho e de 

tempo. Agora há uma solução revolucionária para o tratamento 

de pisos que atende a todos esses desafios.

Limpeza inteligente

Uma marca Nilfisk-Advance Uma marca Nilfisk-Advance  

Av. Dep. Emílio Carlos 2.224
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Adfinity™ X20R REV™ 

 Lavadora Circular e Orbital para pisos

A revolução na limpeza de pisos

Lave melhor. Lave mais profundamente. 
Lave de forma mais inteligente.
A lavadora de piso automática mais eficaz e eficiente já 

criada pode ajudá-lo a atender seus requisitos de limpeza e 

suas exigências sustentáveis. Ganhe um novo nível de 

controle com a lavadora de piso Adfinity REV.

Veja uma revolução em ação
Ligue para (11) 3959.0300 para agendar uma 

demonstração da Adfinity REV, ou acesse o site  

www.nilfisk-advance.com.br        

Especificações Adfinity™ X20R REV™

Adfinity X20R

Movimento do disco Circular e Orbital

Faixa de lavagem 20 pol (50.8 cm)

Produtividade máxima a 4.8 km/h 2,453 m²

Pressão de disco (2 Configurações)
       Variável (Padrão) 
       Pressão extra (Opcional)

 
Até 26 kg 
Até 32 kg

Velocidade do disco
      Movimento Orbital
      Movimento Circular

2.250 rpm
30 rpm

Proporção de solução 0.4 L/min (0.1 gpm)
0.6 L/min (0.165 gpm)
0.8 L/min (0.219 gpm)

Sistema de transmissão Sistema de Tração 

Largura do rodo 29.9 pol (75.9 cm)

Dimensões (sem rodo) C = 48.3 pol (122 cm) 
L = 21.3 pol (54 cm) 
A = 41.3 pol (105 cm)

Pesos
         Somente da máquina 

Com baterias úmidas        
107 kg
169 kg

Voltagem 24 V

Fonte de alimentação (2) Baterias 12 V

Carregador de bateria a bordo 24 V 

Tanque de solução 40 L (10.5 gal)

Tanque de recolhimento 40 L (10.5 gal)

Motor de lavagem 0.75 hp (560 W)

Motor de aspiração 0.44 hp (330 W)

Nível de ruído 65.8 dB A na posição do operador

Certificações ETL, CSA, CA

 Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FSC Logo
Spaceholder
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Opcional - MicrofibraOpcional - Escova de nylon preto 

Lavadoras com desempenho revolucionário
A lavadora automática Adfinity REV supera o desempenho das 

outras lavadoras da mesma classe, oferecendo mais flexibilidade de 

limpeza para atender os requisitos mais rigorosos no tratamento de 

pisos de:

• Centros de Saúde e de Cuidado Intensivo

• Escolas e Universidades

• Aeroportos e Terminais de Trem / Rodoviária

• Prédios Corporativos e Comerciais

• Serviços de Alimentos

• Supermercados, Centros Comerciais e Shopping Centers

• Instalações do Governo

Prêmio de inovação em equiPamento na feira issa de las vegas 2011

setting standardssetting standards



Totalmente ergonômica e cômoda 
com transmissão assistida para 
máximo conforto do operador

Painel de controle intuitivo 
permite operação com apenas um 
toque e com o mínimo de 
capacitação do operador

Manutenção do rodo sem 
utilização de ferramenta

Pneu dianteiro de poliuretano de 
alta tração não deixa marcas

Com baixo 
ruído de, 
apenas, 65.8 
decibéis 
Adfinity REV não é mais 
barulhenta do que uma pessoa 
falando. REV pode ser operada 
sem incomodar ninguém, podendo 
ser utilizada em horário comercial

Você pode nunca mais 
precisar fazer remoção nos 
seus pisos
A Adfinity REV é uma forma 
revolucionária de restaurar pisos. A 
potência de lavagem orbital e circular 
limpa de forma tão efetiva que você pode 
remover acabamentos antigos utilizando 
somente água. E melhor do que isso, REV 
não deixa marcas espirais nem cantos 
irregulares. Você não só vai economizar 
significativamente tempo e mão de obra, 
como poderá deixar de utilizar 
equipamentos adicionais e removedores 
para pisos, produtos que são corrosivos e 
perigosos.

Lavadora circular convencional

•  Superfícies inconsistentes com marcas espirais

• Respingos químicos que danificam o piso e áreas 

adjacentes

• Mais tempo, pessoas e químicos

    Tecnologia REV™

•  Utiliza o disco marrom para remoção da superfície e 

finalização do acabamento, vermelho para lavagem e 

verde para clareamento.

• Uma superfície perfeitamente uniforme, sem espirais

• Menos mão de obra e químicos
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Mantenha uma 
rotina flexível

O Sistema EcoFlex™ disponibiliza 
múltiplas modalidades de limpeza ao 
alcance dos seus dedos. É a solução 
mais efetiva para todo tipo de processo 
de limpeza de pisos. Existem tipos de 
ajuste para limpeza somente com água 
e várias combinações de fluxo de água, 
pressão sobre o piso e detergente. 
Agora você pode aplicar 
instantaneamente a potência de 
limpeza adequada para enfrentar o 
desafio de limpeza que tem pela frente.

Verde
EcoFlex eleva a limpeza verde a um 
novo padrão — que promove a boa 
saúde e a higiene, além da 
sustentabilidade ambiental.  
A eficiência da operação reduz todos os 
impactos ambientais da limpeza — 
desde o óbvio (água e detergente) até o 
não tão óbvio (tempo de operação da 
máquina e consumo de energia).

Limpo
Manter um ambiente limpo e saudável 
para você e seus colegas de trabalho 
não é um problema com EcoFlex. O uso 
de detergente, pressão de escova e a 
dosagem do fluxo de água estão ao 
alcance dos seus dedos. Os operadores 
podem utilizar máxima diluição, máxima 
pressão e máxima vazão apenas quando 
houver necessidade. Com um toque no 
painel esse sistema é acionado por 60 
segundos, depois volta à configuração 
padrão.

Custo-benefício
Flexibilidade significa fazer mais com 
menos máquinas. Você vai economizar 
tempo, vai usar menos máquinas e 
reduzir os custos com água e 
detergente. As crescentes e atuais 
exigências de eficiência em custo são 
difíceis de atender. Agora você pode 
fazer mais com menos.

lava melhor. Com melhor rendimento. É revolUCionária.
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Uma revolução no 
trabalho. O fim da 
decapagem como 
você conhece.

Você verá resultados 

surpreendentes 

imediatamente. A Adfinity 

REV é a primeira e única 

lavadora de piso que lava com 

movimentos orbitais e rotacionais 

bem definidos: movimento orbital de 0,64 cm (¼ pol.) 

em alta velocidade e movimentos circulares de 50,8 cm 

(20 pol.) em baixa velocidade. Esta potente combinação 

proporciona uma superfície de piso uniforme, sem 

marcas espirais, uma vez que usa muito menos água e 

químicos. Além de ser uma lavadora de uso diário 

superior, a REV é tão eficaz na lavagem profunda que 

você pode remover o impermeabilizante do piso em 

uma única passada – sem produtos químicos – deixando 

os pisos prontos para a aplicação de novos 

impermeabilizantes.

Adfinity™ X20R REV™. Nunca houve outra lavadora como esta.

A revolucionária lavadora automática de piso Adfinity X20R REV é diferente de tudo que você já viu. Em uma 

única passada, nossa tecnologia exclusiva de lavagem circular e orbital lava de maneira mais profunda e 

uniforme, deixando seus pisos com uma superfície perfeitamente limpa, sem marcas espirais.

Adfinity REV: Melhores resultados. Produtividade 
aumentada. Limpeza sustentável.

O mais novo produto da linha Adfinity, Adfinity REV com tecnologia 

de lavagem orbital e circular proporciona estes importantes benefícios 

para a manutenção de pisos e instalações:

• MELHOR lavagem com resultado mais uniforme

•  MAIS EFICIENTE restaurar pisos agora pode ser o trabalho de uma 

só pessoa

• MAIS VERDE usando menos químicos, água, energia e mão de 

obra

• MAIS SILENCIOSA pode ser utilizada até mesmo em hospitais, em 

qualquer hora do dia 

• MAIS LIMPA a ação de lavagem não esparrama a solução em 

superfícies adjacentes nem no carpete

•  MAIS FLEXÍVEL usando apenas água ou o sistema EcoFlex, 

evitando superdosagem de químicos
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Sistema EcoFlex™: Mude facilmente de um 
sistema de limpeza somente com água para 
diferentes proporções de diluição. Reduza o 
consumo de produtos químicos, os custos de 
mão de obra, e o impacto ambiental

O fluxo de 0.1 gpm permite 105 minutos 
de limpeza contínua com apenas um 
tanque de água

A potência de aspiração para recolher 
a água deixa a superfície seca e sem 
problemas de derrapagem

Recursos amortecedores e revestimentos 
antivibração evitam danos acidentais à 
máquina e às instalações

A tecnologia de lavagem orbital e circular 
trabalha na superfície em direções múltiplas 
para obter eficiência superior na limpeza

A baixa rotação elimina o respingo das 
soluções nas escovas e dispensa a utilização 
de saias laterais 

O cabeçote da lavadora é fixo e não requer 
manutenção, utilizando escovas/discos de 
510 mm que são padrão no segmento

adfinity™ rev™
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