
Alta produtividade com baixo custo 
de manutenção.

Nilfisk Advenger 3400 ST

Nilfisk-Advance
Lavadora Industrial Homem à Bordo.

Características e detalhes sujeitas a alterações sem aviso prévio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Descrição Unidades Advenger 3400 ST

Voltagem

Potência Nominal

Nível de ruído a 1,5m

Rendimento teórico/ actual

Amplitude de lavagem

Velocidade Máx

Depósito água limpa/suja

Diâmetro disco ou escova cilíndrica

Pressão do disco

Rotação da escova

Tamanho do compar timento da bateria

Comp x Larg x altu

Peso

Peso em funcionamento

V

W

dB(A)

m²/h

mm

km/h

litros

mm

kg

rpm

mm

cm

kg

kg

24

2.160

63.7

5.400/3.800

860

6.3

106/106

2x430

40/65/96

250

667x406x533

152x92x131

246

660

Fácil limpeza graças à ampla
abertura do depósito.

TmEspaço frontal aberto ClearView
para uma excelente visibilidade e
ergonomia.

Coluna de direção ajustável,
para maior conforto do operador

Cabeçote e Rodo bem protegidos
por parachoques

A borracha lateral ajusta-se para
prevenir os respingos e dirige a
solução até o rodo para uma
secagem mais rápida.

Jogo completo de rodas de
poliuretano com tração
excepcional e alta durabilidade.

Os depósitos de solução e 
recuperação são fabricados 
em polietileno de grande 
resistência e durabilidade.

Esgotamento do tanque de 
recolhimento  rápido e fácil 

Tmgraças ao  sistema Easy- Flow  
da  mangueira de esgotamento.

Desenho único do bocal de
secagem com lâmina patenteada
que aumenta o fluxo
de ar para um recolhimento
e secagem do piso.

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



Melhor ergonomia, melhor confiabilidade, 
simples de operar e manter

Uma máquina moderna para uma 
limpeza eficiente

§ Acionamento do cabeçote e rodo através de alavancas (sem placa eletrônica).

§ Painel de controle de um toque  e impermeável, que simplifica o uso para melhores resultados.

§ Fácil de usar e com elevada produtividade.

§ Alta manobralidade que permite a limpeza em zonas congestionadas.

§ A possibilidade de pressão ajustável de lavagem, proporcionando um ótimo resultado 

independentemente da área a ser limpa.

§ Motor de aspiração de 3 estágios integrados que reduz o nível de ruído a 63 dBa.

§ Novo rodo de secagem: compacto, fácil de adaptar e manter. Troca de lâminas sem ferramentas.

§ Desenho patenteado para uma secagem de máxima eficiência.

§ Grande compartimento para as baterias: capacidade de 370Ah com uma duração de mais de 4,5 horas. 

Como opcional, jogo de baterias sobressalentes com sistema roll-out.

§ Desenho robusto ideal para a limpeza em áreas comerciais ou industriais como supermercados, centros 

comerciais, escolas, aeroportos, hospitais e armazéns da indústria metalúrgica ou alimentícia.

Bem vindos ao futuro da limpeza onde a eficácia é essencial, 

onde a ergonomia e as considerações ambientais são vitais, e 

onde a capacidade de cumprir com a maior parte das 

expectativas do cliente são extremas.

A nova geração de Lavadoras Automáticas Nilfisk-Advance 

supera as necessidades dos profissionais da limpeza moderna. 

Uma maior confiabilidade, tração excepcional, baixo nível de 

ruído que permite a limpeza nas áreas mais sensíveis ao ruído 

além do excepcional rendimento de lavagem.

Simplesmente a melhor opção!

Sistema de rodo eficiente, recolhe 100%

da água do piso.

Através da bandeja de recolhimento

de resíduos captura a sujidade para

impedir que entre no interior do

tanque de recolhimento.

Rodo integrado sobre o

tanque de recolhimento para que

seja mais fácil o transporte em áreas

estreitas.

Tanto o cabeçote, quanto o rodo estão protegidos 

por um grande para-chóques.

Nilfisk Advenger 3400 ST
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