
Tripulada, Robusta e mais Econômica em sua operação.
Acredite e surpreenda-se, FAÇA AS CONTAS!

A lavadora de pisos Nilfisk Advenger 3400 ST fornece 
resultados de alto desempenho em uma plataforma 
back-to-basics com operador a bordo. 

O controle manual do deck de limpeza e do rodo 
substituem a eletrônica intrincada para manter a 
operação simples sem sacrificar o desempenho. 

Quando o trabalho exige uma esfregação de espaços 
grandes com um custo total mais baixo para limpar, as 
lavadoras Nilfisk Advenger são a escolha mais 
inteligente.

Com sua mecânica e design simplificados, a operação se 
torna mais simples e o custo de propriedade se torna 
baixo. Além disso, suas laterais são abertas e permitem 
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O melhor custo benefício do mercado!
Lavadora e secadora de pisos

ao operador entrar e sair da máquina por ambos os 
lados, além de ter uma linha de visão clara e limpa do 
piso. 

Para começar a esfregar, basta abaixar manualmente o 
pavimento de esfregação e o rodo e pressionar o pedal. 
O treinamento é fácil, e destinado a todos operadores 
de todos os níveis de experiência, restando apenas 
pequenos ajustes para usar a máquina.

Com um disco de 34 polegadas, a lavadora e secadora de 
pisos com homem a bordo Nilfisk Advenger é a prova de 
que você não precisa de uma máquina complexa para 
obter pisos limpos. 



O ajuste calibrado de baixa solução/fluxo fornece 85 
minutos de tempo de execução em um único tanque, 
para resultados consistentemente limpos em pisos 
moderadamente sujos. Para áreas de alto tráfego, os 
operadores podem aumentar a taxa de fluxo da solução 
com o toque de um botão e aplicar mais pressão para 
baixo, para uma limpeza mais agressiva.

Uma série de recursos adicionais completa o 
desempenho e a conveniência superiores que você 
procura em uma lavadora de pisos com homens a bordo. 

Além disso, sua bateria é de chumbo ácido com um 
carregador autônomo com a opção de bateria GEL.  

O volante é ajustável sem uso de ferramentas, para 
proporcionar um conforto adicional e o baixo nível de 
som operacional de apenas 66,7 dB A, tornam a 
lavadora e secadora de pisos Nilfisk Advenger silenciosa 
o suficiente para a realizar uma limpeza diurna.

O melhor custo benefício do mercado!
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1 G r a n d e  a b e r t u r a  d o 
tanque de recuperação 
permite uma limpeza fácil 
e desobstruída

2 A coluna de direção é 
ajustável para conforto. 
Inclina-se verticalmente 
para um fácil embarque

3 Alavanca de elevação 
mecânica do convés

4 Alavanca mecânica de 
elevação do rodo

5 P a s s o s  l a t e r a i s  p a r a 
facilitar o acesso a ambos 
os lados da máquina

6 Pneus de uretano de alta 
resistência à tração

Painel de controle simples de 
um botão.

Alavanca mecânica do 
elevador do convés.

Alavanca mecânica de 
elevação do rodo localizado 
na coluna da direção.
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 Imagem meramente ilustrativa.

Acionamento à bateria de chumbo ácido ou GEL (V)
Autonomia (h/min.)
Faixa de limpeza (mm)
Faixa de limpeza com o rodo (mm)
Produtividade teórica e prática (m²/h)
Tanque de solução e de recolhimento (L)
Pressão da escova (kg)
Pressão sonora (dB(A))
Peso (kg)
Peso máximo (kg)
C x L x A (mm)
Compartimento da bateria (C x L x A em mm)
Velocidade da escova (RPM)
Velocidade máxima em operação (Km/h)
Potência nominal (W)
Potência do motor da escova (W)
Potência do motor a vácuo (W)
Vácuo (kPa)
Fluxo de Ar (L/seg.)
Fluxo de água (L/m)
Quantidade e tipo de escova ou disco
Diâmetro da escova ou disco (mm)
Min. Largura do corredor de giro (cm)
Classe de proteção IP
Classe de isolamento
Taxa mínima de escalada (%)
Corpo do equipamento em
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24
04:30

860
1050

5360/3750
106/106

40, 65 e 96
63,7
244
658

1520 x 930 x 1310
667 x 406 x 533

250
6,3

2160
480
560
15,7
29,7

1,4/3,5
2

2x430
171
IPX3

III
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Polietileno rotomoldado

Especi�cações técnicas

Exemplos de aplicações típicas incluem:

Ÿ  Instalações de saúde

Ÿ  Escolas e Universidades

Ÿ  Construções do governo

Ÿ  Supermercados

Ÿ  Shopping

Ÿ  Lojas de varejo

Ÿ  Aeroportos

De�nindo inovação de limpeza ...

 Nossos produtos são projetados usando tecnologia 
inovadora que aumenta a produtividade e reduz o custo 
de limpeza.

 Você pode obter serviço especializado e manutenção 
para suas máquinas Advance de pessoal treinado em 
fábrica em todo o mundo. Entrega rápida de peças, 
também.


