
Agregando valor onde outras lavadoras 
simplesmente não conseguem

Grande capacidade e conforto para
limpeza rápida e eficiente.

Rodas dianteiras e traseiras de poliuretano: tração excepcional, em
pisos secos ou molhados, sem marcar e resistente ao desgaste.

Sistema de rodo: perfeitamente aderente ao chão, extremamente reativo
nas curvas, facilmente ajustável para excelentes resultados de secagem.

Pedal reforçado com nylon, protegido 
com vidro e potenciômetro.

Esta máquina compacta oferece um elevado nível de produtividade e eficiência
em grandes áreas industriais.

Fácil acesso a todos os principais
componentes facilita
serviço e manutenção

§ Sistema Ecoflex: Controle completo de consumo de químicos sem afetar o compromisso com o desempenho da 

limpeza pesada.

§ Robusta e confiável: Construção reforçada, tanques e coberturas em plástico rotomoldado reforçado.

§ Sistema de escovação modular, com opções de diferentes escovas a torna uma plataforma produtiva em 

diferentes condições de pisos.

§ Excelente tração por meio de rodas de poliuretano resistentes à umidade e com alta aderência e que não marcam 

o piso.

§ Rápida secagem do piso por meio de um inovador sistema de rodo que com ajustes simples.

§ Capacidade de limpeza de até 6.500 m²/h provendo produtividade e efetivo custo para grandes áreas.

§ Baixo ruído e excelente visibilidade provém segurança adicional e conforto para o operador.

§ Pedal robusto e selado com potenciômetro protegido.

§ Novo sistema de recolhimento com bandeja de decantação 

A Nilfisk Adgressor 3820D  é a nossa renomada lavadora de pisos 

homem à bordo, aclamada por sua confiabilidade e desempenho no 

trabalho de limpeza de grandes áreas. 

Tudo que existe de moderno e que resulta em benefícios foram 

incluídos nesta nova versão. Por exemplo, direção hidráulica e  um novo 

conceito em rodo foi introduzido para uma secagem do piso mais 

rápida e melhor, há também o tanque de recolhimento com bandeja de 

decantação, facilitando a limpeza do mesmo.

Além disso, o novo sistema Ecoflex está disponível, que controla não 

apenas o consumo, mas que pode em determinado momento, reforçar 

a solução de detergente na água para tarefas mais agressivas de 

limpeza. 

Para limpeza de grandes áreas comerciais e industriais, não há escolha 

melhor.

O excepcional sistema Ecoflex permite o operador ajustar o comportamento da máquina 

com relação ao piso a ser limpo e ao nível de limpeza desejado. Quando se encontra um 

piso mais sujo, o operador ativa por meio do botão “limpeza forte”, o modo de máxima 

limpeza que retorna automaticamente para o ajuste inicial de uso de água e químicos; “O 

verde encontra a limpeza”.
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1 Min.

toque mágico - apenas toque e vá
Verde

Conserva água. Baixo fluxo de água, o modo sem químicos é 

ideal para rotina de limpeza

Flexível

Um toque no botão e a máquina aumenta o desempenho, adicionando 

apenas o necessário de químico para limpar pisos sujos. Escolha entre 5 níveis.

Poder por 1 minuto

Aumento de poder de limpeza por exatos 60 seguntos 

para pisos profundamente sujos.



Tanque de recolhimento 
com bandeja de decantação 
que mantém o sistema de 
recolhimento limpo.

TMO sistema ClearView  possibilita ampla
visibilidade e espaço para o operador.

Pára-choque frontal e traseiro
metálico.

Sistema Ecoflex: mínimo consumo,
máximo desempenho.

Sistema Ecoflex garante a mistura
de água e químicos na exata proporção 
para limpeza eficiente.

A bandeja de recolhimento 
TMQuickChange  é intercambiável 

sem necessidade de ferramentas.

Rodas de PU: excelente tração 
e ótima resistência à umidade.

tanque de solução e 
recolhimento feitos em 
polietileno resistentes a 
impactos e químicos.

As saias laterais ajustáveis 
previnem respingos e dirigem 
a solução suja para o rodo 
para uma secagem rápida.

Novo conceito de rodo é 
simples de ajustar e muito 
confiável para secagens 
rápidas.

Características e detalhes sujeitas a alterações sem aviso prévio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Descrição Unidades BR 1050D/Adgressor

Tensão

Potência

Nível de ruído

Produtividade  teórica/ real

Faixa de trabalho

Velocidade de trabalho

Tanque de solução / recolhimento

Diâmetro da escova e supor te

Pressão de escovação

Velocidade de escovação

Comprimento x Largura  x Altura

Peso em operação

V

W

dB(A)

m²/h

mm

km/h

litros

mm

kg

rpm

cm

kg

36

3040

68

6.500/4.600

970

6,7

157/157

3x330

32/69/113

250

155x104x135

720

Criada para suportar o ambiente 
extremamente agressivo da indústria.

Adgressor 3820D

Lavadora Industrial Homem à Bordo.
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Nilfisk Equipamentos de Limpeza Ltda.
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Phone:  +55(11) 3959-0300
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