
O SC900 B, remove a complexidade comum associada rotineiramente ao 
equipamento de limpeza de piso. A ausência de eletrônicos sofisticados e recursos 
excessivos, aumenta a facilidade de uso, tempo de atividade e reduz o custo geral 
para efetuar a limpeza.

SC900-B
Lavadora e secadora de pisos

A maior máquina não tripulada do mercado e a melhor 
escolha para grandes operações.

O melhor custo benefício do mercado!
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Phone:  +55(11) 3959-0300
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Ÿ Verifique se todas as tampas estão fechadas;
Ÿ Tire o fio do carregador da tomada, enrole e 

armazene corretamente;
Ÿ Instale a escova e o rodo;
Ÿ Coloque água limpa no tanque;
Ÿ Ligue a máquina e comece a limpar.

Ÿ Desligue a máquina;
Ÿ Esvazie o tanque com a água suja em um local 

apropriado;
Ÿ Retire e lave o rodo e a escova;
Ÿ Passe um pano úmido na máquina para mante-la 

limpa;
Ÿ Desenrole o fio do carregador da bateria, conecte 

na tomada para carregar. Tempo sugerido: 8 horas.

Ÿ Nos veículos de transporte, fixar o equipamento 
para evitar que se desloque causando danos ao 
equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio 
condutor;

Ÿ Pessoas e equipamentos não podem ser 
transportadas no mesmo compartimento;

Ÿ Certifique se de levar os complementos e acessórios 
necessários;

Ÿ Tirar as escovas para evitar danos às mesmas;
Ÿ O Transporte deve ser realizado respeitando-se o 

limite de peso e dimensões do veículo, fixando os 
equipamentos.

Ÿ Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço;
Ÿ Isole o local a ser limpo e não permita o acesso de 

outras pessoas;
Ÿ Instale o equipamento em um local nivelado;
Ÿ Durante as paradas para descanso, troca de 

acessórios ou manutenção, desligue o 
equipamento;

Ÿ Esvazie o tanque com água suja e limpe a máquina 
antes de guardar;

Ÿ ATENÇÃO: O rodo de sucção e as escovas, devem 
estar levantados para deslocar a máquina para o 
local de trabalho;

Ÿ Utilizar somente produtos de limpeza 
recomendados (Sabão Neutro NÃO espumante).

Acionamento do equipamento

Desligamento do equipamento

Para transportar

No local trabalho

SC900-B
Lavadora e secadora de pisos

O melhor custo benefício do mercado!

Acionamento à bateria de chumbo ácido (V)

Autonomia (h/min.)

Faixa de limpeza (mm)

Produtividade (m²/h)

Tanque de solução e de recolhimento (L)

Pressão da escova (kg)

Pressão sonora (dB(A))

Peso máximo (kg)

C x L x A (mm)

C x L x A com o rodo (mm)

Velocidade da escova (RPM)

Velocidade máxima em operação (Km/h)

Potência do motor da escova (W)

Potência do motor a vácuo (W)

Potência do motor de tração (W)

Vácuo (kPa)

Fluxo de Ar (L/min.)

Fluxo de água (L/m)

Quantidade e tipo de escova ou disco

Classe de proteção IP

Tempo de operação (min.)

Taxa mínima de escalada (%)

Ampere (ah)

Versão da bateria

Versão a cabo

Lâminas podem ser usadas em 4 arestas

Indicador de nível da bateria

Alça ergonômica c/ 2 interruptores de segurança

Sistema de troca rápida das lâminas de rodo

Mangueira de dreno espremedor

Rodo

SC900-BItem

36

04:00

860

3162

114/121

36, 66, 91

68

547

1710 x 770 x 1138

1710 x 1660 x 1138

250

5,15

560

710

380

17,7

2,718

3,8

1 disco

IPX4

04:00

2%, 1,15 graus

310
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Especi�cações técnicas
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