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Nilfisk Equipamentos de Limpeza Ltda.
Rua Professor Affonso José Fioravanti, 110 - City Jaraguá
São Paulo - SP - 02998-010 - Brasil
Phone:  +55(11) 3959-0300 - Fax: +55(11) 3959-0306
www.nilfisk.com.br

LST44 E

Apropriada para ambientes menores ou com maior 
densidade de mobilia tais como: hotéis, clínicas, 
magazines, mercados, oficinas, indústrias, etc.

Especificações:

5 anos de garantia para os rotomoldados.
2 anos de garantia para componentes gerais e não considerados 
de desgaste e consumo.
1 ano de garantia do fabricante para o motor.
Garantias não cobrem o uso inadequado. 

Leia o manual antes de operar o equipamento.

Garantia

MODELO LST44 E

Altura total 675 mm

Comprimento 1030 mm

Largura 520 mm

Peso 65 Kg

Tanque de solução 40 litros

Tanque de recolhimento 42 litros

Faixa de escovamento 440 mm

Faixa de aspiração 700 mm

Diâmetro do disco 440 mm

Pressão do disco 29 Kg

Suporte do disco Plástico ABS com center lock

Produtividade Até 1.100 m²

Motor Escovamento - 230V, 7A 3/4 hp 578 watts (60 Hz IP-21 NEMA 56)

Redutor Triplo Planetário - helicoidal - 175 rpm

Motor de Aspiração - 230VAC 550 watts 7A

2 estágios tangencial

Comprimento do cabo de força 15 metros (Modelo 220V)

Corpo Polietileno rotomoldado

Embalagem (caixa) 690 x 1060 x 540 mm (AxCxL)

Peso bruto embalada 70 Kg

Versatilidade

A LST44E pode ser usado de forma independente em cada uma suas funções 
(deposição de solução, escovação, aspiração). 
Para isto, basta acionar de forma independente cada uma delas.
Por exemplo, para atuar como uma enceradeira, abrir a solução e ligar a escovação. 
Mantendo o aspirador desligado e o rodo suspenso 
Para atuar como aspirador, baixar o rodo e ligar a aspiração mantendo a solução 
fechada e a escovação elevada.

Polidora UHS
Ultra High Speed

Enceradeiras

Aspirador
Líquidos e Detritos
Capacidade real de 70 litros

Outras máquinas linha Platinum

Lavadora compacta de pisos
Lava e seca simultaneamente

LST51 E
LST51 B

(Elétrica a cabo)

(Bateria)

MF430
MF510

(Diâmetro 43 cm)

(Diâmetro 51 cm)



A maior concentração de soluções técnicas de engenharia e de experts 
em limpeza, aplicadas as nossas lavadoras de piso resultaram em:

• Economiza água por meio do sistema dosador de solução de limpeza;

• Semi tracionária: esforço reduzido nas manobras e movimentação;

• Alto torque e pressão do disco promove economia de químicos;

• Alta manobrabilidade em ambientes de espaço restrito;

• Leve e ergonomicamente planejada para o operador ;

• Pequena no tamanho e grande na produtividade;

• Não utiliza circuitos eletrônicos (placas);

• Máquina de construção robusta;

• Utiliza redutor e não correia;

• O menor custo em uso;

• Manutenção simples;

Tanques sobrepostos promovem estabilidade 
mantendo o centro de gravidade do equipamento, 
independente dos níveis de solução suja e de 
solução limpa existentes nos tanques.

Rodizios parachóques, evitam danos as paredes e 
móveis, protegendo também a máquina de 
impactos.

Projetada e fabricada por brasileiros 
segundo os mais exigentes 

padrões internacionais

Sistema de escovamento independente, articulado 
e dupla flutuação que acompanha as irregularidades 
do piso, mantendo sempre o mesmo peso e torque 
no esforço de l impeza. Garante l impeza 
incomparável.

Rodo articulado com pressão ajustada sobre o piso 
com excelente performance no recolhimento dos 
líquidos, inclusive quando a máquina está fazendo 
curvas.

Extensão elétrica bipartida, evita o enrolar e 
desenrolar do cabo elétrico a cada momento de 
abastecimento e descarte da solução.

Apoiada sobre três pontos, garante grande 
manobrabi l idade e leveza mesmo em 
ambientes obstruídos.

Sistema dosador ecônomico de solução, que 
permite dispensar a solução de limpeza no nível 
mínimo necessário para cada tipo de piso.

Corpo construído em plástico de engenharia rotomoldado
Desenhado para suas necessidades e altamente resistente a impactos, com garantia de muitos anos de  vida útil, 

dispensa pinturas de restauração, não amassa e atua também como isolante de chóques elétricos.

Transmissão por redutor triplo planetário helicoidal, 
em aço, garantindo excelente performance de 
lavagem, durabilidade e semi tração, sendo os 
resultados extremamente superiores aos 
sistemas de tração acionados por correias.

Fase de operação
Abastecer solução

Abasteça com solução de limpeza, 
através do uso de mangueira ou 
balde.
Capacidade: 38 litros no tanque de 
solução limpa.

Instalar o suporte do disco

Suporte de disco em plástico ABS 
com manta e trava de fixação do 
disco em peças independentes. O 
s u p o r t e  t e m  a l e t a s  q u e 
uniformizam a distribuição da 
solução de limpeza sobre o piso.

Controles operacionais

Dois botões de acionamento dos 
m o t o r e s  e  u m  m a n í p u l o 
dispensador do volume de solução 
limpa, controlam a operação de 
forma extremamente amigável.

Acionamento do rodo

Alavanca para baixo, coloca o 
rodo em contato com o piso.
Alavanca para cima, retira o rodo 
do contato com o piso.
Simples assim!

Fase de pós-operação
Esgotamento

Esgotamento da solução suja 
facil itado, escoando pela 
mangueira diretamente para 
recipiente ou ralo.

Manter o rodo limpo

Rodo flutuante, com lâminas 
de composto de poliuretano 
que resiste às soluções 
q u í m i c a s  s u r f a c t a n t e s , 
a l c a l i n a s  o u  á c i d a s , 
empregues na limpeza.

Limpeza do filtro

Filtro de proteção do motor,  
que deve ser limpo quando da 
limpeza do equipamento ao 
final da operação e antes de 
guarda-lo.

Limpeza do disco

Desconectar o porta disco e 
retirar o disco para lavá-lo ao 
final da operação.

Com um balanço preciso entre o torque, a velocidade e o peso perfeitamente coordenados, proporcionam facilidades de manobras 
suaves e silenciosas, utilizando mínima energia do operador e com características de segurança inigualáveis.

Projetadas e construídas para suportar anos de uso, com rendimento, 
confiabilidade e segurança.

Caixa Redutora Tripla-Planetária de Aço (altíssimo torque)
Alta vida útil, produz um perfeito equilíbrio do equipamento e reduz expressivamente o 
custo em uso.
É selada e não requer manutenção.
Engrenagens de aço com dentes helicoidais que produzem excelente nível de torque, 
permitindo operações onde as máquinas são mecanicamente mais exigidas. 
Buchas sinterizadas que, por serem auto-lubrificantes, reduzem sensivelmente o nível 
de atrito.
Chaveta de ruptura entre o eixo do motor e a caixa redutora (proteje as engrenagens e 
o motor).

Balanceamento
A integração entre a caixa redutora com 3 satélites mais o peso calculadamente 
distribuído, com porta discos em ABS totalmente plano e flange plástica especial, 
produz um equilíbrio pleno do equipamento, impossível de ser obtido sem o somatório 
total destes fatores.

Porta Discos de plástico ABS
De vida permanente, não absorvem água. Fáceis de limpar e desinfectar, permitindo a troca da manta de 
fixação dos discos(3)  (também plástica) sempre que necessário e sem trocar o suporte.
Não cria as vibrações e “pulinhos” do equipamento por ser absolutamente plana todo o tempo.
Possui área reservada para a distribuição uniforme dos líquidos sobre o porta discos (2). Possui 
centralizador/fixador de discos (4).
Elimina os custos de reposição dos usuais porta discos de madeira.

Flanges de engate suave
As flanges (1) utilizadas nos porta discos são a mesmas utilizadas nas escovas. Não sofrem corrosão, são 
suaves no engatar e não produzem ruídos.
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