
LINHA PISO



Lavadora de piso

ACESSÓRIOS INCLUSOS

FREE EVO 50B                

Código B8.527.0004
Código EAN 789818113772-0
Alimentação /Bateria 24V (2x12V)
Produtividade máx (m²/h) 2000 
Largura área escova(s) (mm) 500
Largura de aspiração (rodo/mm) 800
Cap.tanque de solução (L) 44 
Cap.tanque de recolhimento (L) 50 
Tração Manual
Número de escova(s) ( Ø 483 mm) 1 
Giro motor escova(s) (rpm) 150 
Pressão escova (kg) 18
Potência motor escova (W) 1 x 550 
Vácuo (H²O) 1280
Potência motor aspiração (W) 400
Autonomia  média (H) 5 
Peso sem bateria(s) 114 Kg
Dimensões equipamento (CxLxA) cm 116x51x98

- Equipamento com bateria e carregador incluso bivolt.
- Lavadora de pisos extremamente compacta, ótima pela limpeza de 
superfícies até 2000 m², painel analógico, interruptores Soft-touch Free 
EVO  a lavadora de pisos compacta com o melhor custo/benefício.  
- Sistema de segurança de presença operador.
- Indicador de consumo da carga das baterias com sensores inibidores 
progressivos sobre as funções escovas e sucção, que ajudam a travar o 
componente que está gastando mais energia naquele momento, deixando 
o operador com a função de sucção para terminar o trabalho antes de se 
dirigir na áreas de recarga do equipamento.
- Alavanca manual de regulagem do detergente, filtro solução detergente, 
antes da válvula solenoide, extrema acesso à o vão baterias para qualquer 
tipo de manutenção (limpeza, inspeção, recarga).
- Sistema de esvaziar rapidamente o reservatório de água suja e simples 
alcance para inspecionar e limpar as partes internas.
- Reservatórios completamente em polietilenos com grande resistência a 
ácidos e a forte colisões inesperadas.   

/watch?v=dH87GjYnVaM&t=76s

Assista ao vídeo no youtube:

Reservatório e 
Baterias

Painel de 
controle  

Secagem e 
Regulagem

Motor escova e 
Válvula

Free Evo 50B                
5.511.1097 
Escova PPL Ø 483mm

4.508.X468
Borracha dianteira
do rodo
4.508.X467
Borracha traseira
do rodo 

5.511.1099
Suporte disco abrasivo

B6.508.0034
Disco abrasivo BEGE leve

B6.508.0041 
Disco abrasivo VERDE 
medio

B6.508.0046 
Disco abrasivo PRETO 
forte

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
NÃO INCLUSOS

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
NÃO INCLUSOS

Uso profissional

ACESSÓRIOS INCLUSOS

DYNAMIC 45E

Código 8.580.0001
Código EAN 7898181137706
Alimentação (220V/60HZ) Eletrica 
Produtividade máx (m²/h) 1600
Largura área escova(s) (mm) 450
Largura de aspiração (rodo/mm) 540 
Cap.tanque de solução (L) 30 
Cap.tanque de recolhimento(L) 35 
Tração Manual
Número de escova(s) (Ø 430 mm) 1 
Giro motor escova(s) (rpm) 150
Pressão escova (kg) 18 
Potência motor escova (W) 1 x 300
Vácuo (H²O) 1200
Potência motor aspiração (W) 700
Peso (Kg) 66 
Dimensões equipamento (CxLxA) cm 117x58x78 

- Ideal para limpeza de pavimentos pequenos e médios até 1600 m² 
principalmente se ocupado com pessoas, moveis fixos ou não como: 
pousada, academias, grandes lojas, oficinas, concessionárias de veículos, 
entre outros. 
- Sistema de engate rápido da escova, desligamento das funções de 
limpeza temporizado quando o equipamento é parado, regulagem do 
fluxo detergente com interrupção automática do difusor.
- Estrutura do corpo lavadora reduzido para ser mais ágil, escova visível 
nos dois lados, rodo basculante com alcance até 300°.
- Reservatório de recuperação da água suja, completamente exportável 
sem utilização de ferramentas, ampla abertura da tampa para uma 
acessibilidade superior e manutenção de limpeza rápida e eficaz.
- Comandos ergonômico e regulável, sistema de segurança presença de 
operador, comandos soft-touch.
- Rodas com borracha especifica para redução da marcação nas 
superfícies lisas e com brilho. 

/watch?v=x87Iwm3Psuk 

Assista ao vídeo no youtube:

Reservatório e 
Motor 

Painel de 
controle  

Reservatório e 
Limpeza  

Motor escova e 
Rodo

Dynamic 45E
5.511.1941 
Escova PPL Ø 430mm

4.508.1319
Borracha dianteira
do rodo
4.508.1320
Borracha traseira
do rodo

5.511.0229 
Suporte disco abrasivo

B6.508.0032
Disco abrasivo BEGE leve

B6.508.0039 
Disco abrasivo VERDE 
medio

B6.508.0046 
Disco abrasivo PREETO 
forte

B4.512.0068 
Extensão eletrica
15Mt

Uso profissional



Lavadora de piso

XS-R 75 ESSENTIAL

Código B8.574.4001
Código EAN 7898113775-1
Alimentação/bateria 24V (4x6V)
Produtividade máx  (m²/h) 3750
Largura área escova(s) (mm) 750
Largura de aspiração (mm) 900
Cap.tanque de solução (L) 110
Cap.tanque de recolhimento (L) 155
Tração Dianteira
Número de escova(s) (mm) 2 xØ 360 
Giro motor escova(s) (rpm) 170
Pressão escova (Kg) 50 
Potência motor escova (W) 2 x 400
Velocidade máxima  (Km/h) 5,5
Inclinação máxima excedida (%) 13
Potência motor tração (W) 600
Vácuo (H²O) 1300
Potência motor aspiração (W) 400
Autonomia  média (H) 4 horas
Peso sem bateria(s) (kg) 184
Dimensões equipamento (CxLxA)cm 146x81x138 cm

- Equipamento com bateria e carregador incluso bivolt.
- XS-R75 a lavadora de pisos compacta com o melhor custo/benefício,
capaz de trabalhar na manutenção e na limpeza profunda com
produtividade de até 3.750 m²/h uma significativa redução no custo da
limpeza.
- Sensor de presença no banco para uma maior segurança, sensor de nível
reservatório de recolhimento líquido.
- Mais de 50 Kg de pressão constante sobre as escovas com o sistema de
auto nivelamento trabalhando conforme a superfície.
- Sistema automático que interrompe o movimento das escovas e fluxo de
detergente quando a máquina está parada.
- Baixa emissão de ruído (68 dB).

/watch?v=kBitVjXrUSc&t=148s

Assista ao vídeo no youtube:

Reservatório e 
Baterias

Painel de 
comandos

Banco e 
Segurança 

Painel de 
controle  

XS-R 75 Essential
Uso profissional

ACESSÓRIOS INCLUSOS

COMFORT XXS 66

Código B8.579.0001
Código EAN 7898113773-7
Alimentação/bateria 24V (2x12V)
Produtividade máx (m²/h) 3250
Largura área escova(s) (mm) 660
Largura de aspiração (rodo/mm) 855
Cap.tanque de solução (L) 80 
Cap.tanque de recolhimento (L) 85 
Tração Traseira
Número de escova(s) (Ø 330 mm) 2 
Giro motor escova(s) (rpm) 170
Pressão escova (kg) 32
Potência motor escova (W) 2 x 400
Velocidade máxima (km/h) 5
Inclinação máxima excedida (%) 13
Potência motor tração (W) 400
Vácuo (H²O) 1700
Potência motor aspiração (W) 400
Autonomia  média (H) 5 
Peso sem bateria(s) (kg) 160
Dimensões equipamento (CxLxA) cm 123x63x121

- Equipamento com bateria e carregador incluso bivolt.
- Projetado para manutenção profunda e limpeza de grandes áreas de até 

3200 m² com uma redução significativa nos custos de limpeza.
- Tamanho ultra compacto e ótima capacidade de gerenciamento, 

como uma lavadora de pisos “walk-behind”, ideal para limpeza de 
manutenção.

- 32 Kg de pressão constante nas duplas escovas a rotação invertida (66 
cm) para uma maior estabilidade e força de limpeza.

- Ampla capacidade de carregamento líquidos (85 Litros) agua suja, que 
determina um menor número de paradas para esvaziar e reabastecer 
os reservatórios, utilizando ao máximo a carga das baterias para uma 
efetiva produtividade do equipamento. 

/watch?v=Fy1MQgqZ9qg

Assista ao vídeo no youtube:

Reservatório e 
Baterias

Painel de 
comandos

Segurança e 
Agilidade

Manutenção e 
Funcionalidade  

Comfort XXS 66
2 x 5.511.1789
Escova PP Ø 330mm 

4.508.1619
Borracha dianteira
do rodo 
4.508.1618
Borracha traseira
do rodo

3.499.0246
Vermelho 80A 

5.511.1107 
Suporte disco abrasivo

B6.208.0030
Disco abrasivo BEGE leve

B6.508.0037 
Disco abrasivo VERDE 
medio

B6.508.0044 
Disco abrasivo PRETO 
forte

3.499.0249
Terminal conector 
vermelho 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
NÃO INCLUSOS

Uso profissional

ACESSÓRIOS INCLUSOS

2 x 5.511.1168
Escova PP Ø 360mm 

4.508.0646
Borracha dianteira 
do rodo 
4.508.0605
Borracha traseira 
do rodo 

3.499.0246
Vermelho 80A 

5.511.1592 
Suporte disco abrasivo

B6.508.0143
Disco abrasivo BEGE leve

B6.508.0144 
Disco abrasivo VERDE 
medio

B6.508.0141 
Disco abrasivo PRETO 
forte

3.499.0249
Terminal conector 
vermelho 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
NÃO INCLUSOS
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Lavorwash Brasil Industrial e Com. Ltda.
Rodovia Anhanguera Km 307 + 950mts • Condominio CBP Ribeirão Preto • Galpão 7 

CEP: 14093-500 • Parque dos Lagos • Ribeirão Preto • SP

Tel 16 3075-8900 • SAL 0800 770 2715

www.lavorwash.com.br • www.lavorshop.com.br

Representante Autorizado


