
Lavadora 
Automática 
a Bateria de 
Operação a Pé
FABRICAÇÃO NACIONAL

LIMPEZA INTELIGENTE

Inovação na limpeza 
do ambiente. Otimize o 
tempo dos funcionários e 
obtenha áreas mais limpas 
em menos tempo.

AUTONOMIA NO 
TRABALHO

Bateria com longa 
durabilidade para 
garantir a produtividade 
do operador.

DESIGN COMPACTO

A lavadora B70 não 
interfere no tráfego local, 
evitando a interdição das 
áreas a serem lavadas, 
além de alcançar locais de 
difícil acesso.
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Tanque de recolhimento de 

70 litros, diminuindo as paradas 

para retirada de água.

Proteção fl exível resistente 

a impactos.

Painel de membrana com 

indicador de carga de bateria 

e outros indicadores para 

facilitar o planejamento

do trabalho.

Possui mangueira de 

aspiração para cantos e 

locais de difícil alcance.

Recarga direta da bateria, 

sem a necessidade de retirá-la 

da máquina.

Transmissão direta da escova 

por moto-redutor (sem correia) 

e  levantamento da escova com 

atuador elétrico.

Alimentação de água sem 

necessidade de abrir 

a máquina.
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LAVADORA B70

www.alfatennant.com.br



Lava e seca 
simultaneamente 
até 2.040m2/h
(produtividade 
teórica)
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Obtenha ambientes mais limpos 
em menos tempo
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Robusta e 
silenciosa,
não incomoda 
nem interfere 
no tráfego local



PEÇAS E CONSUMÍVEIS
Possuímos uma variedade de peças e consumíveis em estoque para 
garantir o funcionamento e manutenção rápida da sua lavadora. Adquira 
peças originais através da Alfa ou nossos distribuidores.

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO
A qualidade no atendimento sempre foi o nosso forte e continuará 
para garantir que todo o processo seja fácil, rápido e tranquilo. Equipes 
preparadas e motivadas a proporcionar as melhores soluções em limpeza 
do mercado.

MANUTENÇÃO
Tenha a certeza de obter um excelente atendimento também após 
adquirir o equipamento. Nossa equipe de assistência técnica preparada e 
eficiente está em constante treinamento para melhor atendê-lo. Consulte 
também sobre nossos programas de manutenção, planejados para a sua 
necessidade gerando economia para o seu negócio.

FINANCIAMENTO
A Alfa proporciona as melhores formas de financiamento com cadastro 
dos nossos equipamentos nacionais no BNDES. 

GARANTIA
Nossos equipamentos possuem garantia para condições normais de uso 
e contra defeitos de fabricação. Consulte nossos representantes sobre a 
garantia da lavadora B70. 
As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. 
As lavadoras de piso utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas.

B70
Lavadora Automática a Bateria  
de Operação a Pé

FINANCIE ATRAVÉS DO

DADOS TÉCNICOS
B70
Capacidade de limpeza  
(teórica) até 2.040 m2/h
Capacidade real  
(estimada pela ISSA) 700 m2/h

Escova 
Diâmetro 51 cm
Potência 600 w
Rotação 180 RPM
Pressão 25 kg

aspiração 
Potência máx.  548 w
Vácuo máx. 1.700 mmca
Fluxo máx.  118 m2/h

TanquEs 
Água limpa 70 L
Recuperação 70 L

DimEnsõEs 
Comprimento 1.530 mm
Largura 580 mm 
Altura 1.070  mm
Rodo 850 mm   

pEso Da máquina
Sem água e sem baterias 85 kg
Com baterias 195 kg 
Pronta para uso 265 kg

BaTEria
Jogo de 4 unidades 24V  225A/h
Autonomia até 5 horas
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alfa Tennant, criando um  
mundo mais limpo, seguro e saudável. 

Rua Barão de Campinas, 715 
São Paulo, SP - 01201-902

Vendas: (11) 3320-8550   
Assist. Técnica: (11) 3320-8555   

Fax: (11) 3320-8551

www.alfatennant.com.br 
info.brasil@tennantco.com

A lavadora B70 é produzida no Brasil  
em nossa fábrica em Limeira, SP. 

Consulte nossos representantes para  
agendar uma visita ou para  
maiores informações.


