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TERMO DE GARANTIA

Os equipamentos produzidos pela NILFISK-ADVANCE Equipamentos de Limpeza Ltda. 

serão garantidos por defeitos de fabricação, nos prazos e condições abaixo especificadas.

Somente o comprador original, apresentando a Nota Fiscal de venda e número de série do 

equipamento é responsável pela solicitação de garantia.

Esta garantia está sujeita a análise de uso e serviços executados pelo equipamento. 

Defeitos por uso indevido, não estarão cobertos pela garantia.

Todos os equipamentos vendidos pela NILFISK-ADVANCE são acompanhados por Manual 

de Instalação e Operação, que indica o uso correto e os cuidados devidos de manutenção 

preventiva, além de conter todas as informações sobre os cuidados a serem tomados pelo 

operador, que dever ser habilitado. A ausência de manutenção preventiva no equipamento e 

seus componentes acarretará a perda da garantia.

Nossos produtos não estão garantidos contra danos causados por acidentes, negligência, 

incêndio, uso de tensão incorreta, aplicação de produtos químicos nocivos ao equipamento 

ou pessoas, que tenham sofridos reparos por pessoas ou assistência técnica não 

autorizadas e utilização de peças e acessórios não originais.

Não estão cobertos pela garantia os equipamentos utilizados por empresas locadoras.

Não estão cobertos pela garantia itens considerados de consumo por sofrerem desgastes 

com uso normal (lâminas de rodos, rodas e pneus, juntas, mangueiras, manoplas, para-

choque de borracha, rolamentos, chavetas, molas, manta agulhada, trava do disco, 

sensores, placas controladoras, contatoras). 

A Assistência Técnica de garantia deverá sempre ser efetuada em local indicado pela 

NILFISK-ADVANCE, não estando inclusa a taxa de deslocamento.

UM ANO DE GARANTIA

PARA MOTORES ELÉTRICOS E COMPONENTES GERAIS E NÃO 

CONSIDERADOS DE DESGASTES OU CONSUMO. NÃO INCLUI AÇÃO 

DO TEMPO E OXIDAÇÃO SOBRE PINTURAS, TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES ETC.

Este termo de garantia faz parte do Manual de Instalação e Operação que 

acompanha o equipamento, estando de acordo com a Lei 8.078/90 art.50.



Este manual é fornecido com cada novo equipamento. O mesmo contém os procedimentos de operação e 
manutenção do equipamento, bem como desenhos explodidos de cada uma das partes do equipamento com   
lista de partes e peças codificadas.

Leia completamente este manual e entenda-o antes de iniciar o serviço.

Quando for necessária a reposição de um item no equipamento, visualize-o através dos desenhos contidos 
neste manual, e em seguida faça o pedido da peça através de seu código discriminado neste catálogo 
diretamente à NILFISK-ADVANCE  ou a um revendedor autorizado.

Este equipamento poderá promover excelentes resultados com um mínimo custo se:
• A máquina for operada com cuidados razoáveis.
• A máquina tiver manutenção regular, seguindo as instruções de manutenção do equipamento
  informadas adiante.
• Se a manutenção for executada por pessoa autorizada e com partes e peças originais.

DADOS DO EQUIPAMENTO

Modelo N°:                                               Data de instalação:                           Número de série:

Favor prencher na hora da instalação para referências futuras.
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Este equipamento é designado para lavar pisos em 
áreas internas e não deve ser usado para nenhum 
outro uso.
Este aparelho é adequado para uso comercial, por 
exemplo em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, 
escritórios, etc...

ATENÇÃO: Este equipamento não é adequado para 
coleta de poeira perigosa. 

ATENÇÃO: não permita que a escova rotativa entre 
em con ta to com o co rdão de a l imen tação . 
Regularmente examine o cordão de alimentação 
contra danos, tais como cortes ou envelhecimento. Se 

danos são encontrados, substitua o cordão antes de 
usar novamente. Somente substitua o cordão de 
alimentação com o tipo especificado no manual de 
instruções. Somente utilize a tomada do aparelho para 
a finalidade especificada no manual de instruções.

ATENÇÃO: se o cordão de alimentação apresentar 
danos, este deve ser substituído pelo fabricante, 
agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de 
evitar riscos.
Use somente discos abrasivos, escovas e solução de 
limpeza recomendados.

Todos os operadores devem conhecer, entender e 
seguir as instruções de segurança.
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Atenção: Este aparelho não é adequado para coletar poeira perigosa



COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

Os cuidados com a segurança são indicados de duas 
maneiras, conforme abaixo indicado:

PERIGO: Refere-se a praticas inseguras ao operador que 
podem resultar em acidentes pessoais graves ou fatais.

CUIDADO: Refere-se a praticas inseguras que podem 
causar danos ao equipamento.
Importante:
1- Não utilize ou faça reparos no equipamento:
 •Antes de autorizado e instruído corretamente.

 •Antes de ler e entender completamente o manual.

 •Se não há as condições corretas para sua utilização.
 
2- Quando operar o equipamento:
 •Retire todos os objetos soltos pelo piso. Estes 

podem se transformar em perigosos projéteis se 
entrarem em contato com o disco do equipamento 
em movimento.

 •Mantenha os pés e as mãos distantes do disco em  
movimento.

 •Mantenha o equipamento em movimento quando 

ligado para não causar danos ao piso.
 •Não utilize o equipamento na presença de líquidos 

ou gases inflamáveis
 •Não util ize o equipamento em rampas ou 

superfícies muito inclinadas sem a presença de 
pessoal adequado para a assistência.

 •Sempre esteja atento e tenha cuidado ao manobrar 
o equipamento.

3- Antes de proceder reparos no equipamento ou 
guarda-lo:

 •Tenha certeza de que a máquina esta desligada.
 •Pare sobre uma superfície plana.
 •Desconecte-o da tomada elétrica.

PERIGO: Sempre desconecte da tomada antes de 
efetuar reparos no equipamento para não haver riscos 
de choque elétrico.

CUIDADO: Não guarde o equipamento em áreas 
descobertas ou muito úmidas.

CUIDADO: O uso de outros itens não recomendados 
pelo fabricante  pode causar danos à máquina.

1- Manoplas de controle

2- Botão liga/desliga aspiração

3- Botão liga/desliga motor de escova

4- Disjuntor do motor de escova

5- Alavanca de levantamento do rodo

6- Manípulo do controle da vazão de solução

7- Pedal de acionamento do disco/escova

8- Mangueira de esgotamento do tanque de recolhimento

9- Mangueira de aspiração

10- Conjunto do rodo

11- Painel elétrico

12- Tanque de recolhimento

13- Tampa visor do tanque de recolhimento

14- Abertura para abastecimento frontal 

15- Rodas traseiras de condução

16- Saia contedora de respingos

17- Rodas de parede

18- Rodizio frontal
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RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO

Verifique a embalagem a procura de sinais de danos. Se existirem, reporte os danos ao transportador. Veja ainda,  se o 
conteúdo da embalagem está completo e contate seu distribuidor no caso de  itens faltantes. Use uma rampa para retirar o 
equipamento do suporte de madeira. Não arraste o equipamento para fora do suporte de madeira, danos podem ocorrer.

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

PREPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Figura 1

Figura 2

Figura 3

PRÉ-OPERAÇÃO

1- Limpe a superfície com uma varredeira ou mop pó 
para retirar sujeiras maiores.

2- Instale o disco abrasivo ou a escova como indicado 
abaixo.

3- Certifique-se de instalar o rodo limpo e sem rasgos. 

INSTALANDO O DISCO

1- Pise no pedal (figura 1) e movimente-o para a 
esquerda, o motor será abaixado e a instalação do 
disco/escova se tornará mais fácil.

4- Levante a frente da máquina até o apoio traseiro tocar o 
piso, desta forma haverá acesso à parte inferior do motor, 
podendo instalar o suporte do disco abrasivo ou escova.

2- Selecione o disco abrasivo que mais se ajustar a sua 
necessidade.

Importante: Consulte seu distribuidor ou a NILFISK-
ADVANCE para a escolha do disco adequado para o 
seu serviço ou tipo de piso.

Especificações do disco abrasivo:
* para trabalhos de lavagem a 175 rpm
* 25,4 mm espessura
* 440 mm de diâmetro com furo central de 89 mm

3- Instalação do disco. Fixe o disco abrasivo no suporte 
plástico, prenda o disco antes de instalar o suporte do 
disco no motor. Retire a trava de fixação do disco, 
coloque o disco no suporte e recoloque a porca de 
fixação. Aperte somente com a mãos, não utilize 
ferramentas (figura 2).
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Figura 6

Figura 7

INSTALAÇÃO DO RODO

1- Puxe a alavanca de levantamento do rodo, para 
elevar seu suporte (figura 5).

2- Afrouxe as borboletas do rodo e posicione-o para  
deslizar nas ranhuras do suporte. Assegure-se de que 
os rodízios do rodo estão posicionados para trás.

3- Aperte os manípulos do rodo para fixá-lo.

Figura 5

ABASTECENDO O TANQUE DE SOLUÇÃO

1- Leve o equipamento até o local de abastecimento, 
mantenha o rodo e o conjunto do motor levantados 
durante o transporte.

2- Verifique se o botão de controle de solução está na 
posição fechada (figura 6). 

3- Abasteça o equipamento de solução pela abertura do 
tanque que se encontra na parte dianteira (figura 7). 
Coloque a solução de limpeza, no máximo 40 litros e a 
uma temperatura máxima de 60°C. 

NOTA: Se utilizar um recipiente para abastecer o 
equipamento (ex.: balde), verifique se está bem limpo, 
para evitar o entupimento das tubulações da solução.

CONECTANDO À TOMADA

Conecte o cabo elétrico  a uma tomada aterrada (figura 8). 

PERIGO: O uso de extensão elétrica adicional pode causar 
danos ao equipamento e ferimentos no operador.

PERIGO: Para prevenir riscos de choque elétrico   utilize o 
equipamento somente em tomadas aterradas.

PERIGO: Não utilize transformadores convencionais ou 
outros dispositivos, eles poderão causar danos físicos ao 
operador e falhas no equipamento não cobertos pela 
garantia.

TOMADA COM
ATERRAMENTO PINO DO

TERRA

Figura 8

4- Adicione a água à quantidade de limpador adequada 
indicada no frasco do fabricante para obter a solução 
correta.

ATENÇÃO: Utilize somente produtos recomendados. 
Consulte um distribuidor autorizado sobre os produtos de 
limpeza recomendados para seu serviço e uso em 
máquinas (sem espumante).

PERIGO: Use somente produtos de limpeza não 
inflamáveis e não espumantes.



OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

1- Leia e compreenda as medidas de segurança antes de 
utilizar o equipamento.

2- Utilize a alça de maneira a deixar a condução mais 
confortável para o operador. (fig. 9).

 
3- Abaixe o rodo através da alavanca, liberando o 
conjunto rodo sobre o piso (figura 10).

4- Para abaixar o conjunto do motor de escova (a escova 
ou disco deve estar colocado), pise no pedal de elevação 
e empurre-o para a esquerda para liberá-lo (figura 11).

5- Gire o manípulo da solução (figura 12) para liberar o 
fluxo de solução de limpeza conforme a quantidade 
desejada. Antes de ligar o motor de escova molhe por 
alguns segundos o piso para evitar danos. "Utilize o 
manipulo para dosar a quantidade de solução depositada 
no piso.

ATENÇÃO: Limpe frequentemente as lâminas do rodo para 
evitar manchas ou sobras de líquido no piso.

ATENÇÃO: Ao fazer curvas diminua o volume de solução 
evitando sobras de solução no piso.

6- Pressione o botão liga/desliga do motor de escova para 
acioná-lo.

CUIDADO: Para evitar danificar o acabamento do piso não 
deixe o equipamento parado com o disco abrasivo ou 
escova em movimento.

7- Pressione o botão liga/desliga para acionar o motor de 
aspiração.

CUIDADO: Para evitar danificar o equipamento não aspire 
além da capacidade do tanque de recolhimento. O 
dispositivo dentro do tanque de recolhimento sinaliza o 
momento de interromper a aspiração com a mudança do 
ruído do motor.

8- Comece a operação empurrando o equipamento para 
frente.

PERIGO: Mantenha mãos e pés afastados do disco    em 
movimento.

Figura 9

Figura 10
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Figura 11

Figura 12

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas 
(inclusive crianças) com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas 
com falta de experiência e conhecimento, a menos 
que tenham recebido instruções referentes à 
utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão 
de uma pessoa responsável pela sua segurança.

 - Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para 
assegurar que elas não estejam brincando com o 
aparelho.

 - : Este aparelho deve ser utilizado somente CUIDADO
em condições secas e não deve ser utilizado ou 
armazenado ao ar livre em condições úmidas.

 - : Se espuma ou líquido escapar do aparelho, CUIDADO
desligue imediatamente.
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ESGOTANDO O TANQUE

Figura 13

5- Esvazie o tanque de recolhimento através da mangueira 
de recolhimento posicionada na parte traseira da máquina.

DISJUNTOR DO MOTOR DE ESCOVAÇÃO

O equipamento é provido de um disjuntor para proteger o 
motor de escovação. Quando o disjuntor se desativa, não 
se deve reativá-lo imediatamente. 
Determine a causa de seu desarme, deixe o motor esfriar 
por alguns minutos e então rearme o disjuntor. 
O disjuntor se ativará quando existir uma sobrecarga no 
motor de escovação, portanto verifique se o disco (ou 
escova) está gasto, ou sujo, ou se não há impedimentos no 
movimento do motor. 
O disjuntor se encontra na parte traseira do equipamento.

1- Verifique periodicamente se não há acúmulo 
de espuma no tanque de recuperação. Olhe através 
da tampa transparente, se o acúmulo for grande 
coloque um produto anti-espumante no tanque de 
recolhimento.

PERIGO: Não deixe que água ou espuma entrem no 
tubo vertical de aspiração, pois isto pode avariar o motor 
de aspiração. O flutuador não evitará a entrada de 
espuma e a garantia não cobre este tipo de ocorrência.

2- Antes de parar o equipamento gire o manípulo  de 
solução de forma a interromper o fluxo de solução de 
limpeza.

3- Se tiver que parar por mais de 3 segundos desligue o 
motor do disco de escovação.

4- Quando o tanque de recolhimento estiver cheio, des-
ligue e levante o motor de escova, interrompa o fluxo de 
solução através do manípulo de controle de fluxo de 
solução de limpeza e mantenha o motor de aspiração 
ligado durante o tempo suficiente para aspirar a água 
que se encontra na mangueira de aspiração. Levante o 
rodo e desligue o motor de aspiração. 

1- Desligue todas as funções do equipamento 
(escovação e aspiração).

2- Levante o rodo e o conjunto do motor do piso usando 
suas alavancas e encaminhe o equipamento até o ralo 
mais próximo.

NOTA: Se utilizar um balde para esvaziar o equi-
pamento, não utilize o mesmo balde para abastêce-lo. 

ESGOTANDO O TANQUE
DE RECOLHIMENTO E SOLUÇÃO

Esvazie o tanque de recuperação antes de recarregar o 
tanque de solução, seguindo os seguintes passos:

PERIGO: Se o tanque de recolhimento não for 
esvaziado entre as operações de recarga, o excesso de 
solução suja ou espuma poderá entrar pelo tubo de 
aspiração e danificar o motor.

1- Retire a mangueira de esgotamento do seu suporte, 
desenrosque a tampa e aponte a mangueira para o  
local de descarga desejado. Esgotar completamente o 
tanque (Figura 13).

2- Lave o deposito de recuperação a cada uso, isto 
evitará mau cheiro. Retire a tampa transparente e com 
uma mangueira lave o tanque. Tenha cuidado de não 
introduzir água através do tubo de aspiração.

3- Feche novamente a mangueira de esgotamento e 
coloque-a de volta no suporte quando o tanque estiver 
vazio e limpo.



ESGOTANDO O TANQUE DE SOLUÇÃO

1- Coloque o equipamento sobre até um ralo no piso 
e acionando o controle de saída da solução aguarde o 
esgotamento total (figura 14).

2- Limpe frequentemente o tanque de solução a cada 
uso. Isto evitará obstruções por acúmulo de produtos 
químicos. Utilize o procedimento anterior para retirar a 
água utilizada para limpar o tanque.

3- Gire a manopla  de solução para frente para limpar o 
sistema de fluxo de solução.

Figura 14
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PERIGO: Antes de qualquer manutenção desconecte o 
cabo elétrico. 
Faça o reparo sobre  superfícies  planas.

Para manter o equipamento em ótimas condições 
simplesmente siga as instruções de manutenção diária, 
semanal e mensal.

MANUTENÇÃO DIÁRIA

1- Remova e limpe o disco abrasivo ou escova.
Troque-o se estiver gasto.

2- Esvasie e enxague os tanques (recolhimento e 
solução). Nunca guarde o equipamento com seus 
tanques de recolhimento e solução cheios.

3- Limpe o filtro flutuador localizado dentro do tanque de 
recolhimento utilizando um pano úmido para remoção 
de detritos. Remova para limpar se necessário (Fígura 
20).

4-  Retire o rodo da máquina e lave-o. Guarde o rodo, 
separado da máquina, com as borrachas para cima, de 
forma a não danificá-las.

5- Limpe o equipamento com um produto não abrasivo 
e sem solventes.

6- Deixe a tampa acrílica transparente superior do 
equipamento aberta quando guardar o equipamento 
para evitar a geração de odores no equipamento.

7- Limpe e verifique o cabo elétrico para equipamentos. Se 
o cabo tiver danos substitua-o.

MANUTENÇÃO SEMANAL

1- Para manter o tanque de recolhimento livre de resíduos 
proceda da seguinte forma: misture uma solução de 1 litro 
de vinagre para 10 litros de água e coloque no tanque de 
recolhimento.
Deixe a solução limpadora agir por algumas horas e 
esvazie todo o tanque através da mangueira de 
esgotamento. Enxague o tanque de solução com água 
limpa.

Prepare a mesma solução limpadora e coloque no tanque 
de solução, abra o manipulo da água assim os canais de 
saída serão preenchidos. 
Deixe agir por 30 minutos, esvazie e enxague com água 
limpa. 

MANUTENÇÃO MENSAL

1- Lubrifique o rodízio com uma graxa resistente a água.

2- Lubrifique as partes móveis do chassis do equipamento 
.
3- Verifique o equipamento a procura de porcas ou 
parafusos soltos, aperte-os se necessário.

MANUTENÇÃO ANUAL

1- Abra e troque a graxa do redutor a cada 12 meses 
(indicação MARFAK MP2 TEXACO).

2- Seguir os passos do procedimento do guia de 
manutenção passo a passo neste manual.

A CADA 250 HORAS DE OPERAÇÃO

1- Verifique as escovas de carbono do motor de aspiração 
(carvões) e troque-os se estiverem com 10 mm ou  menos.

MANUTENÇÃO

Figura 20
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Guarde o equipamento em local seco, coberto e na 
posição horizontal (plana). Tenha certeza de que os 
tanques estão esgotados e limpos e o rodo não esteja 
em contato com o piso.

CUIDADO: Não exponha o equipamento a chuva. 
Guarde em áreas internas. 

CUIDADO: Se seu equipamento é guardado em 
áreas muito frias, (temperaturas igual ou inferiores a 
0°C) tenha certeza de que seus tanques estão 
vazios, pois danos podem ocorrer se o liquido 
congelar dentro do tanque. Danos ocorridos nestes 
casos não são cobertos pela garantia.

GUARDANDO O EQUIPAMENTO

A LST44E pode ser usada 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.

CUIDADO: Para evitar danificar o equipamento não 
aspire além da capacidade do tanque de recolhimento. O 
dispositivo dentro do tanque de recolhimento sinaliza o 
momento de interromper a aspiração com a mudança do 
ruído do motor.

OBSERVAÇÃO



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERISTICA VALOR

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 sobre o piso 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

Tensão de trabalho 220V

Corpo Polietileno rotomoldado

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

Peso bruto embalada 70 Kg

Pressão sonora dB

Aceleração ponderada m/s²
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PROBLEMAS E SOLUÇÕES (consulta rápida)

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

Nada funciona

Mau funcionamento da
aspiração

Motor aspiração com
problemas

Motor de escovação não
funciona

Cabo elétrico rompido

Tanque de recolhimento cheio

Filtro com flutuador do tanque de 
recolhimento sujo

Rodo sujo

Borracha do rodo gasta 

Borracha do rodo frouxa

Manchas no piso

Conexão de aspiração solta 
ou furos na tubulação

Mangueira de aspiração entupida

Tampa da mangueira esgotamento 
mau fechada

Tampa transparente do tanque de 
recolhimento mau fechada

Motor de aspiração solto ou 
com a junta gasta    .

Botão de acionamento danificado

Motor danificado 

Fios danificados

Carvão do motor gasto

Fios desconectados

Botão de acionamento danificado

Disjuntor desarmado       .

Fios danificados ou desconectados

Problemas no motor 

Troque o cabo elétrico (extensão)

Esvazie o tanque de recolhimento

Tire-o do equipamento, limpe-o e 
recoloque no tanque

Limpe o canal das borrachas do rodo

Troque as borrachas do rodo

Fixar corretamente as borrachas

Limpe as lâminas do rodo

Engatar corretamente as conexões ou 
trocar a mangueira danificada

Desobstrua a mangueira, lave-a

Fechar bem a tampa da mangueira
.

Fechar corretamente a tampa
.

Apertar o motor de aspiração 
cuidadosamente para não aperta-lo 
excessivamente, ou trocar a junta

Contate a assistência

Troque o botão de acionamento

Troque os fios danificados

Troque o carvão do motor

Conecte-os segundo diagrama “fios”

Troque o botão

Troque disco ou escova (verifique se 
há impedimentos no movimento do 
motor) então rearme o disjuntor

Verifique o diagrama de fios

Contate a assistência

11



PARTES E PEÇAS

CONJUNTO CABO
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REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO QDE.
1 2501030 CABO ROTOMOLDADO LARANJA 1

2501034 CABO ROTOMOLDADO AZUL 1
2 1108031 CHAPA PAINEL 1
3 1201012 ETIQUETA PAINEL LST44 1
4 0408014 INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO 2
5 1606001 ARRUELA DE PRESSÃO M4 4
6 1618007 PARAF. CAB. PHILLIPS M4x8 4
7 0101001 MANOPLA 2
8 1610019 MANÍPULO VÁLVULA REGISTRO 1
9 1603008 ARRUELA LISA M6 1
10 1623002 PORCA PARLOCK 1/4" 1
11 1101007 CONJ. MANIVELA CABO AÇO DO RODO 1
12 1108036 BARRA CABO LST44 1
13 1606006 ARRUELA DE PRESSÃO M10 2
14 1612019 PARAF. CAB. SEXT. M10x20 2
15 0405014 MICRODISJUNTOR 16A 1
16 1108032 CHAPA FIX. DISJUNTOR 1

REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO QDE.

17 1108029 TAMPA PAINEL 1
18 1606001 ARRUELA DE PRESSÃO M4 2
19 1618007 PARAF. CAB. PHILLIPS M4x8 2
20 1606007 ARRUELA DE PRESSÃO M6 2
21 1615003 PARAF. CAB. PANELA PHILLIPS M6x12 2
22 0415003 PRENSA CABO ESPIRAL PG13,5 1
23 0401018 RABICHO EXTENSÃO ELÉTRICA 3x2,5mm² 2P+T 1

0401019 EXTENSÃO 3x2,5mm²x15m 2P+T 1
0401017 CHICOTE ELÉTRICO 220V LST/SD-43 1

24 1602007 ARRUELA LISA 3/8" 2
25 1606006 ARRUELA DE PRESSÃO M10 2
26 1612037 PARAF. CAB. SEXT. M10x40 2
27 1603008 ARRUELA LISA M6 2
28 1606007 ARRUELA DE PRESSÃO M6 2
29 1612014 PARAF. CAB. SEXT. M6x15 2
30 1619002 PARAF. AUTOATARR. M4,2x9,5 2
31 1109008 APOIO DA MANGUEIRA DE ESGOTAMENTO 1
32 1201002 ETIQUETA TENSÃO 220V - NILFISK-ADVANCE 1



PARTES E PEÇAS

CONJUNTO DO TANQUE DE SOLUÇÃO
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REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO QDE. REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO QDE.

1 2501033 TANQUE DE SOLUÇÃO ROTOMOLDADO 1
2 2501028 BASE RODÍZIO ROTOMOLDADA LARANJA 1

2501029 BASE RODÍZIO ROTOMOLDADA AZUL 1

3 0707010 TELA METÁLICA LST44 1
4 1402012 MOTOR DE ASPIRAÇÃO 1

5 1629001 PRISIONEIRO M6 3

6 1624002 PORCA PARLOCK M6 3

7 1612032 PARAF. CAB. SEXT M10x60 2

8 1606006 ARRUELA DE PRESSÃO M10 2

9 1602007 ARRUELA LISA 3/8" 2

10 1008014 MANGUEIRA VÁLVULA-DISCO 1

11 2202027 ESPIGÃO 1/4" BSP MANG. 3/8" 3

12 2202008 COTOVELO 90 1/4" BSP M/F 2

13 9805006 GRUPO VÁLVULA REGISTRO LST44 1

14 1108035 APOIO DA VÁLVULA 1

15 1008013 MANGUEIRA TQ. VÁLVULA 1

16 1108034 CHAPA TRASEIRA 1

17 1606007 ARRUELA DE PRESSÃO M6 4

18 1615003 PARAF. CAB. PANELA PHILLIPS M6x12 4
19 1618007 PARAF. CAB. PHILLIPS M4x8 2

20 1606001 ARRUELA DE PRESSÃO M4 2

21 0902003 JUNTA DO MOTOR DE ASPIRAÇÃO 2

22 1612013 PARAF. CAB. SEXT M10x16 4
23 1606006 ARRUELA DE PRESSÃO M10 4

24 1109110 BARRA FIX. TANQUE RECOLHIMENTO 2

25 2303015 COBERTURA PROTEÇÃO DO MOTOR 1

26 1801009 RODA 3" 2

27 1606007 ARRUELA DE PRESSÃO M6 2

28 1603009 ARRUELA LISA M8 2

29 1612010 PARAF. CAB. SEXT. R. PARCIAL M6x50 2

30 1112009 LASTRO 1

31 1603012 ARRUELA LISA M12 1
32 1606006 ARRUELA DE PRESSÃO M10 1

33 1612032 PARAF. CAB. SEXT. M10x60 1

34 1802010 RODÍZIO GIRATÓRIO 3" - ESPIGÃO 1

35 1603001 ARRUELA LISA M10 1

36 2305001 BUCHA ESPAÇADORA 1

37 1612032 PARAF. CAB. SEXT. M10x60 4

38 1606006 ARRUELA DE PRESSÃO M10 4

39 1602007 ARRUELA LISA 3/8" 4

40 1202028 ETIQUETA LATERAL LST44 2
41 2308008 CLIP ÁRVORE 11

42 0102014 SAIA PROT. RESPINGOS DIREITO 1

43 0102015 SAIA PROT. RESPINGOS ESQUERDO 1



PARTES E PEÇAS

CONJUNTO DO TANQUE DE RECOLHIMENTO
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REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO QDE.
1 2501031 TANQUE DE RECOLHIMENTO LARANJA 1

2501032 TANQUE DE RECOLHIMENTO AZUL 1
2 2302004 TAMPA PLÁSTICA 1
3 1006001 TAMPA DA MANGUEIRA DE ESGOTAMENTO 1
4 1107003 TUBO REFORÇO DA MANGUEIRA 1
5 1001001 MANGUEIRA DE ESGOTAMENTO 1
6 1003020 MANGUEIRA DO RODO ASPIRAÇÃO 1
7 2202019 CONEXÃO GALVANIZADA 1.1/2" 1
8 2202021 NIPLE PVC 1.1/2" - USINADO 1
9 0903003 JUNTA DO TUBO DE VACUO 1
10 2503005 TUBO DE VÁCUO 1
11 0703004 FILTRO BÓIA FLUTUADOR 1
12 1601018 ABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA DO RODO 1
13 1618007 PARAF. CAB. PHILLIPS M4x8 1
14 1606001 ARRUELA DE PRESSÃO M4 1
15 1603013 ARRUELA LISA M4 1
16 1202002 ETIQUETA OVAL NILFISK-ADVANCE 1
17 1202026 ETIQUETA CIRCULAR LST44 2
18 1201004 ETIQUETA NÚMERO DE SÉRIE NILFISK-ADVANCE 1
19 1201003 ETIQUETA SUPORTE TÉCNICO 1



PARTES E PEÇAS

CONJUNTO RODO
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Pedido tel.: 
(11) 3959-0300

REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO QDE.

NC 1901001 RODO DE ASPIRAÇÃO COMPLETO 1

1 1109115 CHAPA BASE DO RODO 1

2 1801009 RODA 3" 2

3 1603009 ARRUELA LISA M8 2

4 1606008 ARRUELA DE PRESSÃO M8 2

5 1612009 PARAF. CAB. SEXT. R. PARCIAL M8x50 2

6 1612017 PARAF. CAB. SEXT. M8x30 2

7 0903002 JUNTA DE BORRACHA DO RODO 1

8 1610006 MANÍPULO FÊMEA ROSCA M8 2

9 1612016 PARAF. CAB. SEXT. M8x15 2

10 1606008 ARRUELA DE PRESSÃO M8 2

11 1611010 PARAF. CAB. SEXT. ¼’’ x 1.3/4’’ 2

1603008 ARRUELA LISA M6 4

12 1623002 PORCA PARLOCK ¼’’ 2

13 1109003 SUPORTE RODA 2" DO RODO - Preto 2

14 1801006 RODA 2’’ BORRACHA PVC 2

15 1902033 LÂMINA DE BORRACHA - PRETA P/REFORÇO 2

16 1902010 LÂMINA PU  2

1905001 KIT DE APOIO DA LÂMINA 1

17 1109002 PERFIL DE APERTO RODO 700mm - PRETO 2

18

19

1612033

1109114

PARAF. CAB. SEXT. M5x16

PERFIL U DO RODO

18

1

1606004 ARRUELA DE PRESSÃO M5 18



PARTES E PEÇAS

CONJUNTO CHASSIS
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REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO QDE.

24 1301007 MOLA BASE FIX. RODO 2
25 1612013 PARAF. CAB. SEXT. M10x15 4
26 1606006 ARRUELA DE PRESSÃO M10 4
27 1602007 ARRUELA LISA 3/8" 4
28 1109104 MANCAL 2
29 1109100 GARFO DO PEDAL 1
30 1104014 PINO PEDAL 1
31 1622003 PORCA SEXTAVADA M6 1
32 1615003 PARAF. CAB. PANELA PHILLIPS M6x12 1
33 1109108 PEDAL 1
34 1612013 PARAF. CAB. SEXT. M10x15 2
35 1606006 ARRUELA DE PRESSÃO M10 2
36 1602007 ARRUELA LISA 3/8" 4
37 1105017 BUCHA CHASSIS 2
38 1109105 SUPORTE ARTICULAÇÃO DO RODO 1
39 1109097 SUPORTE BASE DO RODO 1
40 1618009 PARAF. FENDA CAB.CHATA M4x20 2
41 1624003 PORCA PARLOCK M4 4
42 2202027 ESPIGÃO 1/4" BSP MANG. 3/8" 1
43 2202031 CONEXÃO EM LATÃO 1
44 2101003 SUPORTE PLÁSTICO DISCOS ATÉ 440mm 1

2105001 FLANGE PLÁSTICA 1
2106004 MANTA AGULHADA P/ FIX.DISCOS ATÉ 440mm 1
1620001 PARAF. AUTOATARR. M4,8x18,5 CAB. CHATA 6
2104008 TRAVA FIX. DO DISCO 1

45 1901001 RODO COMPLETO 1

REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO QDE.
1 9802009 GRUPO MOTOREDUTOR 3/4hp 1

1507005 MOTOR 3/4hp 1
0311001 REDUTOR 1
1608003 CHAVETA 1

2 1108028 CHAPA DO MOTOR 440 1
3 1109111 LONGARINA 440 1
4 1301013 MOLA TRAÇÃO COM GANCHOS - LST44 1
5 1612037 PARAF. CAB. SEXT. M10x40 1
6 1602007 ARRUELA LISA 3/8" 3
7 1302009 MOLA DE COMPRESSÃO 1
8 1622005 PORCA M10 1
9 1612031 PARAF. M12x30 6
10 1603012 ARRUELA LISA M12 14
11 1105017 BUCHA CHASSIS 2
12 1606003 ARRUELA DE PRESSÃO M12 6
13 1622004 PORCA M12 6
14 0903014 JUNTA CHAPA DE APOIO DO MOTOR 1
15 1612016 PARAF. CAB. SEXT. M8x20 4
16 1606008 ARRUELA DE PRESSÃO M8 4
17 1801024 RODA 8" 2
18 1602007 ARRUELA LISA 3/8" 2
19 1606008 ARRUELA DE PRESSÃO M8 2
20 1612016 PARAF. M8x15 2
21 1103024 EIXO 1
22 1612009 PARAF. CAB. SEXT. R.PARCIAL M8x50 2
23 1622002 PORCA M8 4



PARTES E PEÇAS

CONJUNTO REDUTOR - Cód. 9802007

1 1608003 CHAVETA EMBORRACHADA 1
2 0312001 TAMPA 1

3A 1614002 PARAF. ALLEN M5x15 6

3B 1606004 ARRUELA DE PRESSÃO M5 6
4 1105005 BUCHA ESPAÇADORA DO REDUTOR 1

5 2002007 ROLAMENTO 6002 DD 2
6 2002010 ROLAMENTO 6010 1
7 2001013 ROLAMENTO 6204 1
8 0312002 GAIOLA 1

9 0310002 PINHÃO 1
10 0310001 ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA 3
11 1104010 PINOS DA ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA 3
12 0312003 PLANETÁRIA 131 DENTES 1
13
14

1105004
1105021

BUCHA SINTERIZADA
BUCHA EIXO MOTOR - REDUTOR MF

6
1

17



DIAGRAMA ELÉTRICO
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PRETO

PRETO

VERDE

VERDE

VERMELHO

VERMELHO

PRETO

PRETO

PRETO

VERMELHO

VERMELHO

BRANCO (2)

LARANJA (3)

AZUL (1)

AMARELO (4)

PRETO
PRETO

CABO

ELÉTRICO

BOTÃO

ESCOVA

BOTÃO

ASPIRAÇÃO

MOTOR

ASPIRAÇÃO

MOTOREDUTOR

ATERRAMENTO

DISJUNTOR 16A

Observação: todos os fios indicados estão com bitola 2,5 mm²

DIAGRAMA ELÉTRICO LAVADORA 220V



Este guia passo-a-passo tem por objetivo demonstrar ao usuário do equipamento NILFISK-

ADVANCE a facilidade de se fazer reparos e desta forma reduzir consideravelmente os 

custos e o tempo de manutenção.

As paradas para consertos muitas vezes ocorrem por danos de simples e rápido reparo, 

porém a falta de conhecimento à respeito da simplicidade do equipamento faz com que o 

cliente tenha que locomover o equipamento até uma assistência técnica, aumentando assim 

os custos e tempos para manutenção.

A NILFISK-ADVANCE possui engenheiros especializados e a experiência que a fez líder de 

mercado, portanto desenvolve equipamentos que, além de inigualável eficiência nas suas 

características de limpeza e produtividade, possuem ótima ergonomia e facilidade           

para  manutenção.

Os projetos são desenvolvidos visando à praticidade. Não basta apenas projetar uma 

máquina com desenho moderno, é preciso ir além. É preciso otimizar o espaço para 

aumentar as capacidades e, conseqüentemente, a autonomia. É preciso pensar na 

praticidade desenvolvendo um equipamento que, apesar de ser multifuncional, seja 

adequado à mais específica necessidade do cliente.

Com esta finalidade - "praticidade" - a NILFISK-ADVANCE desenvolve equipamentos com 

grande facilidade de manutenção,  como você poderá verificar através deste guia passo-a-

passo    de  manutenção. 

O guia prático de manutenção passo-a-passo é mais um conforto que a NILFISK-

ADVANCE oferece a seus clientes. Desta forma, você pode ter seu equipamento sempre em 

perfeito estado para uma operação segura e eficiente. 

Não faça adaptações, corrija os problemas da maneira correta com auxílio do guia prático de 

manutenção. Um pequeno problema mau corrigido ou desprezado pode tornar-se um 

grande problema e danificar permanentemente seu equipamento.

Obter soluções da NILFISK-ADVANCE é fácil e rápido:

Além deste guia prático, você pode contar também com os serviços da múltipla assistência: 

serviço de esclarecimento de dúvidas e ajuda à distância pelo Fone/Fax - Help Service, 

assistências técnicas autorizadas e, ainda, cursos de manutenção para seus funcionários. 

Verifique como se comunicar com a NILFISK-ADVANCE na primeira contra-capa deste 

manual.

Este é o nosso sistema de múltipla assistência ao cliente e você escolhe a melhor solução 

para sua empresa.  NILFISK-ADVANCE: ao seu lado sempre.

GUIA PRÁTICO DE MANUTENÇÃO  PASSO-A-PASSO

19
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LST44E

MOVIMENTAÇÃO

5.1

PARTES
MECÂNICAS

5

MANGUEIRAS/
TAMPAS

4.1

220V

E

ELÉTRICO

4.2

ASPIRAÇÃO

4

DISJUNTOR/BOTÃO

3.E.1220V

E

ESCOVAÇÃO

3

MANGUEIRAS/
FILTROS E CANAIS
2.1

VÁLVULA

2.2

NADA
FUNCIONA

1

INJEÇÃO

2

220V

MOTOR

3.E.2
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2.1.2 VERIF/LIMPEZA DAS MANGUEIRAS, FILTROS E CANAIS.

2.2.1 VERIF/SUBSTITUIÇÃO DAS CONEXÕES/CONJUNTO HASTE VÁLVULA

3.E.1.1 VERIF/SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR 16A
3.E.1.2 VERIF/SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO LIGA/DESLIGA

5.1.1 TROCAS DAS RODAS TRASEIRAS
5.1.2 TROCA DOS ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRAS
5.1.3 VERIFICAÇÃO RODIZIOS FRONTAIS
5.1.4 SUBSTITUIÇÃO DAS MOLAS DO RODO

1.E.1 VERIF/SUBSTITUIÇÃO DO CABO ELÉTRICO.

4.1.1 VERIF/LIMPEZA DOS CANAIS DE ASPIRAÇÃO

3.E.2.1 VERIF/SUBSTITUIÇÃO DO MOTOREDUTOR 220V

4.2.B/E.1 ABERTURA/LIMPEZA
4.2.B/E.2 VERIF/SUBSTITUIÇÃO DOS CARVÕES
4.2.B/E.3 SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR

4.2.E.1.1 VERIF/SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO LIGA/DESLIGA

MOTOR

4.2.B/E

BOTÃO E FIOS

4.2.E.1
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Descrição dos procedimentos:

1-Com a chave Phillips, retire a tampa do painel elétrico 
do equipamento (parte superior);

2-Desconecte do botão liga-desliga da escova, os 
terminais que vêm do cabo de força;

3-Ligue o equipamento na tomada;

4-Verifique se há tensão entre os terminais com auxílio 
de um voltímetro;

Material necessário: chave Phillips  e voltímetro

5-Se a tensão não for constatada, há problemas com o 
cabo elétrico, que deve ser substituído.

Importante:

1-Tome cuidado ao manusear os fios durante a medição 
das tensões com o equipamento ligado. Este serviço deve 
ser feito somente por pessoal qualificado e devidamente 
treinado, pois o incorreto procedimento pode ocasionar 
danos físicos devido a choques ou centelhas. Não efetue o 
procedimento acima se não estiver devidamente treinado e 
habituado ao serviço.

Processo: 1.E.1 Verificação do cabo elétrico

Descrição dos procedimentos: 

1-Tombe o equipamento para que sua parte inferior seja 
observada. Antes, retire os acessórios (suporte de disco 
e rodo);
2- Com as duas chaves de 11 mm solte o cabo de aço do 
rodo de sua base;
3- Retire a tampa traseira que cobre o motor de 
aspiração com a chave Philips;
4-Desconecte as mangueiras com o alicate de corte;
5- Usando o alicate de pressão junto a válvula para que 
não gire a válvula solte o manípulo com a chave 7/16” na 
ponta superior da haste. Este cuidado para montar e 
desmontar evitará a quebra da válvula;
6- Com as chaves 9/16” desconecte a vávula do suporte 
de fixação;
7-Retire o conjunto haste / válvula. Verifique o correto 
func ionamento  do  con jun to ,  mov imentando 
cuidadosamente a válvula. Em caso de irregularidade 

Processo: 2.1.2 Verif./limp. mangueiras filtros e canais

Descrição dos procedimentos: 

1-Tombe o equipamento para que sua parte inferior seja 
observada. Antes, retire os acessórios (suporte de disco 
e rodo);
2-Retire as mangueiras para limpeza / desobstrução. 
Para tal, rompa as abraçadeiras com auxílio de um 
alicate de corte, com especial atenção para não 
danificar as mangueiras;
3-Verifique as conexões metálicas no tanque e também 
na base de apoio do motor. Caso estejam obstruídos, 
proceda com a limpeza, utilizando um arame ou outro 
objeto fino;

Material necessário: alicate de corte

4-Monte novamente o conjunto. É recomendável a 
reposição das abraçadeiras plásticas, a fim de evitar 
vazamentos.

Importante:

1-Não abasteça seu equipamento sem o filtro frontal. Ele 
serve para retirar partículas presentes na solução de 
limpeza que podem entupir o sistema de injeção.
2-Não utilize o mesmo recipiente para abastecer e esvaziar 
o equipamento, sem antes lavá-lo corretamente para tirar 
sujidades que possam entupir o sistema de injeção do 
equipamento.

Processo 2.2.1  Verif. / substituição das conexões / conjunto haste-válvula

Material necessário: chave canhão 7/16”, 2 chaves fixas 11mm, alicate de corte, 
alicate de pressão, chave Philips e 2 chaves 9/16”.

(como quebra da presilha ou do corpo da válvula), efetue a 
substituição do conjunto (não é necessário desmontar a 
válvula e a haste, as peças são fornecidas montadas);
8-Verifique todas as conexões e a válvula, efetuando a 
limpeza dos itens e removendo qualquer sujidade presente, 
com o auxílio de um arame ou material fino;
9-Monte os itens novamente através do cabo plástico, 
encaixando primeiramente a haste e a válvula, alcançando 
a passagem específica através da chapa do painel. Em 
seguida, refaça as conexões, sempre utilizando fita veda-
rosca, para evitar vazamentos;
10- Com as chaves 9/16” fixe a nova vávula do suporte de 
fixação;
11- Usando o alicate de pressão junto a válvula para que 
não gire a válvula prenda o manípulo com a chave 7/16” na 
ponta superior da haste. Este cuidado para montar e 
desmontar evitará a quebra da válvula;
12-Recoloque a tampa traseira;
13- Fixe o cabo de aço.
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Descrição dos procedimentos:

1-Com a chave Phillips, abra a tampa traseira do painel 
do equipamento;

2-Verifique se a fiação está corretamente ligada ao 
disjuntor, de acordo com diagrama elétrico existente 
neste manual;

3-Verif ique a correta montagem do disjuntor, 
observando no corpo do disjuntor a exata seqüência de 
montagem (entrada e saída), indicadas pelos números 1 
e 2 (impressos no corpo do disjuntor);

4-Verifique se o disjuntor está na posição de fechamento 
“armado”.

Importante:

1-O disjuntor irá desarmar quando a corrente de 
funcionamento do motor de escova estiver acima do 
normal. Quando isto ocorrer, verifique se as condições 
de trabalho são adequadas:
 
A- O equipamento é indicado para o tipo de superfície no 
qual está sendo utilizado?
B- O conjunto de disco está limpo e livre de 
impedimentos?

Material necessário: chave Phillips.

Processo: 3.E.1.1 Verificação/substituição do disjuntor 16A

BRANCO (2)

LARANJA (3)

AZUL (1)

AMARELO (4)

MOTORREDUTOR

DISJUNTOR 16A

BOTÃO

ESCOVA

PRETO

PRETO

Descrição dos procedimentos:

1-Retire a tampa do painel elétrico de botões com a 
chave Phillips;

2-Desconecte os fios dos terminais do botão liga-desliga 
da escova;

3-Retire o botão velho, empurrando-o para fora da 
chapa;

4-Conecte os fios aos terminais do novo botão, de 
acordo com diagrama elétrico existente neste manual.

Material necessário: chave Phillips; chave canhão 7/16”

Processo: 3.E.1.2  Verif. / Substituição do botão liga-desliga

Só após ter efetuado estas verificações, volte a rearmar o 
disjuntor.

2-Verifique se não há folga nas tomadas, pois o 
acionamento / desacionamento constante provoca 
aquecimento do motor e desarme do disjuntor.

Importante:

1-O botão danificado poderá ser reconhecido facilmente, 
no entanto em caso de dúvida, proceda com um teste 
simples verificando a existência de tensão com um 
voltímetro na saída do botão, com este na posição “ligado”.
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Descrição dos procedimentos

1-Tombe o equipamento para que sua parte inferior seja 
observada. Antes, retire os acessórios (rodo, suporte de 
disco);
2- Com as duas chaves de 11mm solte o cabo de aço do 
rodo da sua base.
3-Proceda com a remoção do grupo chassis. Para isso, 
inicie soltando o cabo de aço que sustenta o apoio do 
rodo, utilizando chave fixa 11mm;
4- Retire as mangueiras para limpeza / desobstrução. 
Para tal, rompa as abraçadeiras com auxílio de um 
alicate de corte, com especial atenção para não danificar 
as mangueiras;
5-Remova os parafusos que unem os mancais das 
rodas ao tanque, utilizando chave fixa 17mm. Retire o 
chassis e posicione sobre a bancada;
6- Remova com as chaves 17mm o parafuso de fixação 
da mola do lado direito do motor. Solte também a mola 
entre a bandeja e a haste com o alicate;
7-Com uma chave fixa 13mm, remova o motor, retirando 
os parafusos que prendem a flange do motor a bandeja;
8-Posicione o novo conjunto motorredutor sobre a 
bandeja, procedendo a montagem do conjunto e a 

Material necessário: 2 chaves fixa 11mm, chave fixa 17mm, chave fixa 19mm, 
chave fixa 13mm.

Processo: 3.E.3.1  Substituição do grupo Motoredutor

remontagem do grupo chassis no equipamento.

Importante:

1-Antes de proceder à troca do motor, verifique se está 
realmente danificado. Verifique a presença de queima do 
enrolamento, observando os fios da parte interna do motor 
através das aletas de ventilação;
2-Verifique a sua correta ligação elétrica, conforme 
indicado na chapa do motor e no diagrama elétrico 
existente neste manual. Verifique sempre se a tensão 
utilizada é coerente com a ligação feita no motor;
3-Para melhor avaliação do motor, assim como do conjunto 
redutor, a rede de assistência técnica autorizada está 
treinada e melhor capacitada para diagnosticar e proceder 
com qualquer reparo que se faça necessário.

Obs.: Para troca de partes do motoredutor, como chaveta, 
motor, etc. Solicite informações adicionais via fone: 11-
3 9 5 9 - 0 3 0 0  -  e m a i l :  a t e n d i m e n t o @ N I L F I S K -
ADVANCE.ind.br

Descrição dos procedimentos:

1-Veja se a mangueira que sai do rodo não está entupida 
ou com furos;
2-Limpe o tubo em que a mangueira é conectada, e 
também a entrada do tanque de recolhimento (tanque 
superior);
3-Veja se não ocorre vazamento de ar pela tampa 
plástica do tanque de recolhimento, ou pela tampa da 

Material necessário: luvas de borracha

mangueira de esgotamento deste tanque.

Importante:

1-Seu equipamento pode ter a eficiência comprometida 
devido a problemas de entupimento por sujeira. Efetue 
sempre os procedimentos de manutenção diária (vistoria e 
limpeza), para manter seu equipamento em perfeito estado.

Processo: 4.1.1  Verif./ Limpeza dos canais de aspiração

Descrição dos procedimentos:

1-Retire a tampa do painel elétrico com a chave Phillips;

2-Desconecte os fios dos terminais do botão liga-desliga 
da escova;

3-Retire o botão velho, empurrando-o para fora da 
chapa;

4-Conecte os fios aos terminais do novo botão, de 
acordo com diagrama elétrico existente neste manual.

Material necessário: chave Phillips

Processo: 4.2.B.1.1 Verif./subst. do botão liga/desliga

Importante:

1-O botão danificado poderá ser reconhecido facilmente, 
no entanto em caso de dúvida, proceda com um teste 
simples verificando a existência de tensão com um 
voltímetro na saída do botão, com este na posição ligado.

2-Verifique a correta ligação dos fios, com a presença 
das ligações entre os terminais do botão. A ausência destas 
ligações pode comprometer a vida útil do botão. Em caso de 
dúvida, consulte o diagrama elétrico correspondente, 
existente neste manual.
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Descrição dos procedimentos:
1-Tombe o equipamento para que sua parte inferior seja 
observada. Antes, retire os acessórios (rodo, suporte de 
disco);
2- Com as duas chaves de 11mm solte o cabo de aço do 
rodo da sua base.
3-Proceda com a remoção do grupo chassis. Para isso, 
inicie soltando o cabo de aço que sustenta o apoio do 
rodo, utilizando chave fixa 11mm;
4- Retire as mangueiras para limpeza / desobstrução. 
Para tal, rompa as abraçadeiras com auxílio de um 
alicate de corte, com especial atenção para não danificar 
as mangueiras;
5-Remova os parafusos que unem os mancais das 
rodas ao tanque, utilizando chave fixa 17mm. Retire o 
chassis e posicione sobre a bancada;
6-Com chave Phillips, retire os carvões;
7-Com chave canhão ¼'', solte os dois parafusos que 
prendem o castelo;
8-Separa o castelo e o estator;
9-Prender o corpo do induzido em uma morsa;

Material necessário: chave canhão 10mm, chave fixa 5/16'', chave Phillips, 
chave canhão ¼'', chave fixa 13mm, martelo

10-Soltar a porca que prende o eixo do induzido (junto aos 
estágios), utilizando chave fixa 13mm;
11-Soltar o induzido;
12-Separar os estágios dando leves pancadas com o 
martelo e a talhadora, em três pontos diferentes, sempre 
com tudo apoiado sobre a mesa;
13-Com tudo separado, proceda com a limpeza completa 
nas ventoinhas do motor;
14-Montar novamente o conjunto (vide figura abaixo) .

Importante:

1-Certifique-se de que todos os parafusos estão bem 
fixados antes de concluir o serviço;
2-É comum a entrada de sujeira no motor causar danos aos 
carvões e rolamentos, gerando alto nível de ruído para o 
equipamento. É recomendável a avaliação dessas partes 
(durante o funcionamento do equipamento, verifique se o 
ruído está alto e durante a abertura do motor, verifique as 
condições dos carvões) e a troca, se necessário;
3-Não aperte muito as porcas que prendem o motor. O 
aperto demasiado causará a aproximação dos estágios do 
motor, gerando atrito entre as hélices e cubas, podendo 
travar o motor. 

Processo: 4.2.B/E.1 Abertura/limpeza

Descrição dos procedimentos:
1-Tombe o equipamento para que sua parte inferior seja 
observada. Antes, retire os acessórios (rodo, suporte de 
disco);
2- Com as duas chaves de 11mm solte o cabo de aço do 
rodo da sua base.
3-Proceda com a remoção do grupo chassis. Para isso, 
inicie soltando o cabo de aço que sustenta o apoio do 
rodo, utilizando chave fixa 11mm;
4- Retire as mangueiras para limpeza / desobstrução. 
Para tal, rompa as abraçadeiras com auxílio de um 
alicate de corte, com especial atenção para não 
danificar as mangueiras;
5-Remova os parafusos que unem os mancais das 
rodas ao tanque, utilizando chave fixa 17mm. Retire o 
chassis e posicione sobre a bancada;
6-Coloque a tampa plástica preta no motor novamente.

Material necessário: chave Phillips
Importante:

1-Os carvões devem ser verificados a cada 250 horas, e 
substituídos quando possuírem menos de 13mm de 
comprimento. Não permita que o motor pare por falta de 
carvão, pois isto danificará o coletor de seu motor, 
reduzindo sua vida útil;
2-Após a troca, antes de colocar o equipamento em 
trabalho deve-se fazer a acomodação das escovas para 
aumentar a vida útil do motor. Em caso de dúvida sobre o 
correto procedimento de acomodação, consulte o serviço 
técnico autorizado;
3-Para recolocar a tampa do motor deve-se apoiar as molas 
na lateral do carvão, para que estes fiquem recolhidos e 
permitam a montagem da tampa. Depois de colocar a 
tampa no motor e fixá-la, empurre os carvões com uma 
chave de fenda através das aberturas de ventilação do 
motor, até que as molas se posicionem corretamente atrás 
destes;
4-Use somente carvões originais, pois só eles têm a dureza 
adequada a seu motor.

Processo: 4.2.B/E.2 Verif./substituição do carvão
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Descrição dos procedimentos:

1-Solte os terminais que ligam o motor ao chicote;
2-Com a chave canhão 10mm, retire as três porcas que 
prendem o motor ao tanque;
3-Retire o motor do equipamento;
4-Posicione o novo motor;
5-Aperte cuidadosamente as porcas para fixação do 
novo motor ao tanque;
6-Reconecte os terminais, ligando o motor ao chicote 

Material necessário: chave canhão 10mm
(não importa a ordem de ligação).

Importante:

1-Não aperte muito as três porcas que prendem o motor. O 
aperto demasiado causará a aproximação dos estágios do 
motor, gerando atrito entre as hélices e a cuba, podendo 
travar o motor. Se isto ocorrer, deve-se proceder com a 
abertura do motor para reposicionamento das partes 
móveis.

Processo: 4.2.B/E.3 Substituição do motor

Descrição dos procedimentos:

1-Remova o manípulo da válvula utilizando a chave 
canhão;
2-Retire a tampa do painel elétrico com a chave Phillips;
3-Desconecte os fios dos terminais do botão liga-desliga 
da escova;
4-Retire o botão velho, empurrando-o para fora da 
chapa;
5-Conecte os fios aos terminais do novo botão, de 
acordo com diagrama elétrico existente neste manual.

Material necessário: chave Phillips

Processo: 4.2.E.1.1 Verif./substituição do botão liga/desliga

É necessário a utilização de uma nova junta para fechar o 
motor do tanque.

Importante:

1-O botão danificado poderá ser reconhecido facilmente. 
No entanto em caso de dúvida, proceda com um teste 
simples verificando a existência de tensão com um 
voltímetro na saída do botão, com este na posição ligado.

Descrição dos procedimentos:

1-Tombe o equipamento para que sua parte inferior seja 
observada. Antes, retire os acessórios (rodo, suporte de 
disco) e baterias, conforme o caso;
2-Com a chave “L”, retire o parafuso que fixa a roda ao 
eixo do equipamento;
3-Espirre óleo desengripante no local;
4-Retire a roda danificada junto com os rolamentos e 
monte o novo conjunto de roda com rolamentos. Os 
cuidados normais de instalação de rolamentos devem 
ser praticados.

Material necessário: chave “L” 13mm, óleo desengripante

Processo: 5.1.1  Troca das rodas traseiras

 
Importante:

1-Este procedimento deverá ser realizado quando o 
equipamento trabalhar sobre superfícies com sujidades 
nocivas ao emborrachamento da roda, tais como cavacos 
metálicos ou soluções nocivas ao material. Certifique-se de 
que o produto de limpeza utilizado é próprio para a 
aplicação.
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Descrição dos procedimentos:

1-Tombe o equipamento para que sua parte inferior seja 
observada. Antes, retire os acessórios (rodo, suporte de 
disco) e baterias, conforme o caso;
2-Com a chave “L”, retire o parafuso que fixa a roda ao 
eixo do equipamento;
3-Espirre óleo desengripante no local;

Material necessário: chave “L” 13mm, saca-polias, óleo desengripante.

Processo: 5.1.2  Troca dos rolamentos das rodas traseiras.

Processo: 5.1.3  Verificação do rodízio frontal

Descrição dos procedimentos:

1-Tombe o equipamento para que sua parte inferior 
possa ser observada. Antes, retire todos os acessórios 
(suporte do disco e rodo) e as baterias, conforme o caso;
2-Verifique se não existe nenhum impedimento para o 
livre funcionamento dos rodízios; Efetue a limpeza e 
verifique o movimento da roda. Observe o desgaste da 
borracha da roda, ou presença de impregnações;
3-Verifique se a base giratória está em perfeitas 
condições, fazendo girar o rodízio. Este deve girar 
livremente, sem trancos ou travamentos. Em caso de 
defeito na roda ou na base, efetue a troca;
4-Solte os parafusos que prendem a base do rodízio à 
máquina, utilizando chave fixa 10mm;

Material necessário: chave fixa 10mm

5- Retire o rodízio;
6-Monte o novo rodízio, observando a recolocação das 
arruelas.

Importante:

1-Os rodízios, assim como as rodas, são itens que exigem 
constantes verificações, por estarem em contato direto com 
o solo, e apresentarem desgaste natural devido ao uso.
O equipamento deve operar livremente, sem dificuldades 
para movimentação lateral. Em caso de dificuldades para 
manobrar lateralmente o equipamento, proceda com a 
verificação dos rodízios.

4-Retire a roda com os rolamentos danificados e coloque os 
novos rolamentos. Cuidado ao colocar a roda com os novos 
rolamentos no eixo. Ela não deve entrar inclinada, pois isto 
danificará os rolamentos novos. Os cuidados normais de 
instalação de rolamentos devem ser praticados.

Descrição dos procedimentos:

1-Tombe o equipamento para que sua parte inferior seja 
observada. Antes, retire os acessórios (rodo, suporte de 
disco) e baterias, conforme o caso;
2-Verifique se as molas de posicionamento do rodo 
estão rompidas;
3-Se uma estiver rompida ou muito oxidada, retire as 
molas velhas e coloque novas, para que seu rodo tenha 
a manobrabilidade adequada;

Material necessário: Chave fixa 13mm e Chave canhão 4mm

Importante:

1-Utilize somente molas originais, pois só elas têm a tensão 
adequada para o correto posicionamento do rodo;
2-As molas devem ser trocadas aos pares, para que haja 
um melhor posicionamento do rodo;
3-Quando a mola do rodo está danificada, o equipamento 
deixa o piso molhado quando faz uma manobra, pois o rodo 
não acompanha perfeitamente o trajeto da máquina.

Processo: 5.1.4  Substituição das molas do rodo
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ANOTAÇÕES



ENTREGA TÉCNICA - RELAÇÃO DOS OPERADORES

Os funcionários abaixo relacionados receberam o treinamento sobre uso e manutenção de rotina de como manter o 
equipamento em condições de trabalho.

Todas as orientações passadas estão contidas no MANUAL DE USUÁRIO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO que foi deixado 
aos cuidados do responsável indicado abaixo.

Nome da empresa:                                                                                     Data:          /          /          .

Equipamento:                                                                      Número de série:

Participantes:

Enviar para:

Entrega técnica realizada por:                                                                Fone:

Nome:                                                                                    Cargo:

Nome:                                                                                    Cargo:

Nome:                                                                                    Cargo:

Nome:                                                                                    Cargo:

Nome:                                                                                    Cargo:

Nome:                                                                                    Cargo:

Nome:                                                                                    Cargo:

Nome:                                                                                    Cargo:

Nome:                                                                                    Cargo:

Nome:                                                                                    Cargo:

Rua Professor Affonso José Fioravante, 110 - City Jaraguá 

São Paulo, 02998-010, Brasil

Tel.: (11) 3959-0300  - Fax: (11) 3959-0306

www.nilfisk-advance.com.br  -  atendimento@nilfisk-advance.com.br

Nilfisk-Advance Equipamentos de Limpeza ltda.
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