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CT110
Lavadora de Pisos

Lavadora de pisos homem-a-bordo, com duas escovas 
principais e sistema de aspiração, deixando o piso seco 
após a limpeza. Modelo com enorme capacidade interna. 
Grande produtividade de limpeza. Ideal para grandes 
áreas, como shoppings e indústrias.

CONTROLE DE SOLUÇÃO COM STOP AUTOMÁTICOTANQUES DE GRANDE CAPACIDADE EM UM EQUIPAMENTO COMPACTO

Tanque de Solução

Tanque de Recolhimento

AUTO STOP - ATRASO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICOBATERIAS GEL  DE LONGA DURAÇÃO - NÃO NECESSITAM MANUTENÇÃO

MODELOS CÓDIGO ALIMENTAÇÃO TANQUES ESCOVA LARGURA DO RODO PRODUTIVIDADE AUTONOMIA DIMENSÕES PESO

CT110 LPTB01329
BATERIA 

24V (4x6V) 280 Ah

Solução: 110 l

Recolhimento: 115 l
850 mm 1010 mm 5525 m²/h máx. Até 4h 150x91x120cm 231 Kg

Tanque com capacidade de 110 litros para solução (água + detergente) e 
115 litros de recolhimento (água suja)

Economiza água e detergente. A utilização da solução inicia e pára conforme 
acionamento do pedal.

Protege a escova e superfícies delicadas. A rotação da escova pára com 3 
segundos de atraso e retorna com o acionamento do pedal.

Baterias de GEL de 240Ah, até 4h de duração

Livro de Vendas: CT110
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ÚNICA NA CATEGORIA

MOTOR DE ASPIRAÇÃO AMETEK - ÓTIMA QUALIDADE E PERFORMANCE

Muito mais produtividade.

SLS (SELF LEVELING SYSTEM)
CONTROLE AUTOMÁTICO DA PRESSÃO DA ESCOVA

O dispenser de solução central garante a utilização de toda a escova e não 
desperdiça água e detergente

Desligamento com atraso de 7 segundos para garantir que a água 
suja da mangueira não retorne para o piso. Facilmente removível. 

VEDAÇÃO COMPLETA PARA ASPIRAÇÃO DO TANQUE DE RECOLHIMENTO

Não necessita ferramentas 
para ser trocada

Borracha de vedação ajustada (na tampa), assegura melhor vedação  e vácuo 
ao longo da vida da máquina.

E

C= 2cm

D

B= 9cm

PROJETO EXCLUSIVO DE RODO GARANTE ALTA PERFORMANCE NA
SECAGEM DO PISO COM O MELHOR CUSTO

F

A - O formato em V do rodo permite recolher toda a água durante
a passagem da máquina.

 - Distância entre a frente e a traseira do rodo é mínima B
permitindo o ajuste de ângulo fácil.

 - Graças à distancia entre as borrachas e a baixa altura em C
relação ao piso, se obtém melhor poder de vácuo.

 - A largura do rodo é exatamente a mesmo ao longo de toda aD
sua largura permitindo excelentes resultados de secagem em 
cada área.

 - Desgaste mínimo. O rodo é mantido por 2 rodas traseiras. O E
ajuste da altura da roda permite que a vida útil da borracha do 
rodo seja máxima.

MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO CURTA GARANTE A UTILIZAÇÃO DE TODO O
PODER DE VÁCUO DO MOTOR

120 cm do rodo até a entrada do tanque de recolhimento.

CT110
Lavadora de Pisos

Livro de Vendas: CT110
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TANQUE INTERNO PROJETADO PARA EVITAR QUE A ÁGUA CHEGUE AO MOTOR DE ASPIRAÇÃO

4 OPÇÕES DE AJUSTE DE SOLUÇÃO CHEMDOSE (OPCIONAL)

STANDARD: Solução no modo normal
AUTOMATIC: Controle automático conforme velocidade da máquina
ECONOMY: Solução sempre no modo mínimo
CHEMDOSE: Controle de dosagem de químico automático
                        ( )OPCIONAL

Total controle do uso de solução.

CONTROLE DE VELOCIDADE POR POTENCIÔMETRO

O potenciômetro no painel permite total controle da velocidade para
garantir a melhor produtividade com o mínimo de fadiga no operador.

O sistema CHEMDOSE permite o trabalho com o detergente 
separado do reservatório de água limpa, como forma de melhorar a 
performance da máquina e reduzir o consume de químicos.
O sistema é controlado por um microprocessador que permite o
 controleda diluição de 1% até 10% de detergente.

Bomba posicionada sob o eixo traseiro. Compartimento para galões 
de 5l abaixo do assento do 
operador

A água suja sobe pela mangueira e passa por uma curva feita na 
tampa do tanque.
Esta curva reduz a velocidade da água e faz com que ela caia no 
tanque no lado oposto à entrada de aspiração, evitando que a 
água entre em contato com o motor.

CT110
Lavadora de Pisos

Livro de Vendas: CT110
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arFÁCIL DE MANOBRAR GRAÇAS A UMA DISTRIBUIÇÃO DE PESO IDEAL

BATERIAS

PROJETADA PARA EMITIR O MÍNIMO DE RUÍDO

ÓTIMA VISIBILIDADE DURANTE O TRABALHO

Parte frontal da máquina arredondada, garante máxima visibilidade 
durante o trabalho

Unidade de vácuo isolado. 65 db (A) desde 1,5 metro de distânciaMuito fácil de manobrar graças ao design dos tanques de água e do 
compartimento de baterias

PONTO DE DESCARGA ALTO

PAINEL DE CONTROLE SIMPLES E INFORMATIVO

HorímetroHorímetroHorímetro

Ajuste de VelocidadeAjuste de VelocidadeAjuste de Velocidade

LED indicador da LED indicador da 
carga da bateriacarga da bateria
LED indicador da 
carga da bateria

LED indica quando o tanqueLED indica quando o tanque
de solução está quase vaziode solução está quase vazio
(aprox. 2 minutos de solução(aprox. 2 minutos de solução

disponível)disponível)

LED indica quando o tanque
de solução está quase vazio
(aprox. 2 minutos de solução

disponível)

LED indica quando o tanqueLED indica quando o tanque
de recolhimento está cheio . de recolhimento está cheio . 

O motor de aspiraçãoO motor de aspiração
é desligado automaticamenteé desligado automaticamente

para proteger a máquina.para proteger a máquina.

LED indica quando o tanque
de recolhimento está cheio . 

O motor de aspiração
é desligado automaticamente

para proteger a máquina.

Controles e ajuste de pressão da escovaControles e ajuste de pressão da escovaControles e ajuste de pressão da escova

Motor de AspiraçãoMotor de AspiraçãoMotor de Aspiração

Ajuste de SoluçãoAjuste de SoluçãoAjuste de Solução

Seletor deSeletor de
DetergenteDetergente
Seletor de
Detergente

Parada de EmergânciaParada de EmergânciaParada de Emergância

Mangueira com 60mm de diâmetro, 1 metro de comprimento e 
possibilidade de esvaziar o tanque de recolhimento até 40 cm de altura

CT110
Lavadora de Pisos

Livro de Vendas: CT110
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BATERY LIFE SAVER - ECONOMINA ATÉ 20% DE ENERGIA

A máquina desliga automaticamente
 assim que o plugue é ligado.

Tecnologia exclusiva IPC Brasil. Com ele é possível dobrar a vida útil da 
bateria onde os turnos de trabalhos são constantes.

PROJETADA PARA O CONFORTO DO OPERADOR

PEDAL DE TRAÇÃO ERGONÔMICO

RÉ AVANÇAR

PROJETADA PARA EMITIR O MÍNIMO DE RUÍDO

ESCOVAS
SOLUÇÃO
ASPIRAÇÃO
TRAÇÃO

ALTURA DAS BORRACHAS LATERAIS TOTALMENTE AJUSTÁVEIS
SEM FERRAMENTAS

4,5cm

REDUTOR DE VELOCIDADE AUTOMÁTICO NAS CURVAS

A redução de velocidade 
pode ser programada.
Padrão: 60% da velocidade 
máxima.

COMPARTIMENTOS FÁCEIS DE ENTENDER

Entrada do
tanque de
solução

Plug de 
recarga

Compartimento
para tanque de 

detergente 5l
(CHEMDOSE

OPCIONAL)

Cabo do Carregador Onboard (OPCIONAL)

TANQUE DE RECOLHIMENTO INCLINÁVEL

Compartimentos abaixo do assento do operador.

Assento confortável com 28cm de encosto. Volante com ajuste de altura. 
O operador consegue subir na máquina de ambos os lados.

Fácil de esvaziar e limpar, graças ao acabamento interior arredondado

Apenas um pedal para avançar e retroceder. Evita ter que ligar e desligar a máquina a cada pausa.
Todas as funções param e reiniciam através do comando no pedal.

Maximo de aproveitamento da borracha
Sistema automático reduz a velocidade nas curvas. Garante o máximo 
de segurança ao operador, mesmo quando o pedal acionado no máximo.

CT110
Lavadora de Pisos

Livro de Vendas: CT110



SOLUÇÃO: Indica que há apenas 
mais dois minutos de água limpa 
disponível.

RECOLHIMENTO: Indica que o
tanque de recolhimento está cheio.
O motor de aspiração é desligado
automaticamente.

INDICADOR DE NÍVEL DOS TANQUES DE SOLUÇÃO E RECOLHIMENTO INDICADOR DE NÍVEL DA BATERIA

Sensores nos tanques de solução e recolhimento protegem a máquina 
e avisam o usuário quando é necessário mais água.
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oFILTRO ANTI-ESPUMA

Sensor desativa a aspiração 
automaticamente quando o 

tanque de recolhimento 
está cheio

FILTROS DE ENTRADA E SAÍDA PARA MÁXIMA PROTEÇÃO DO TANQUE DE
SOLUÇÃO E DOS CIRCUITOS

MANGUEIRA DE SUCÇÃO CURTA E COM POUCAS CURVASSUBSTITUIÇÃO DA ESCOVA SEM FERRAMENTAS

Fácil substituição da escova.

BORRACHA DO RODO PODE SER USADA DOS 4 LADOS ANTES DE SER
SUBSTITUÍDA

Máxima vida útil.

Bateria protegida:
 = Carga suficienteVERDE

 = (22,5V) Indica que a bateria deve ser recarregadaAMARELO
 = (21,5V) Todas as funcões, exceto a tração, param.VERMELHO
 (PISCANDO) = Máquina desliga para proteger a bateria.VERMELHO
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Entrada de aspiração na parte mais alta possível da máquina. 
Filtro incluído para máxima proteção do motor de aspiração. 

A única curva é um sifão, necessário para evitar que gotas de água suja r
etornem ao piso quando a aspiração é desligada.

FÁCIL ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS

Componentes elétricos fáceis de acessar e bem protegidos contra água.

CT110
Lavadora de Pisos

Livro de Vendas: CT110



MONTAGEM DO RODO E TROCA DAS BORRACHAS
 SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS

LEVANTAMENTO AUTOMÁTICO DO RODO QUANDO EM RÉ

Acionamento rápido. 
Evita danificar a borracha quando em marcha ré.

Ba
ix

o 
cu

st
o 

de
 m

an
ut

en
çã

o

FÁCIL ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS

Ajuste do cabo e 
do ângulo da escova

Remoção da mangueira 
de sucção sem ferramentas

Ponto de inspeção do 
tanquede solução

Basta soltar apenas 
1 parafuso para deitar 
o tanque de recolhimento

Apenas 3 parafusos para
remover o motor de aspiração

Grande espaço interno 
permite baterias de até 
240Ah (4h de duração)

Fácil acesso 
à válvula solenóide

CT110
Lavadora de Pisos

Livro de Vendas: CT110
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Máximo ângulo de movimento do rodo e rodas de 10 cm 
para máxima proteção

CAIXA DE REDUÇÃO DE ENGRENAGENS COM LUBRIFICAÇÃO

Engrenagens de grande diâmetro para menor fadiga do motor.

Todos os componentes elétricos
são facilmente desligáveis por

conectores a prova de água

Suporte de baterias 
removivel sem auxílio de 
ferramentas

Fácil acesso ao atuador 
de elevação do rodo. 
Cabo direto para o rodo

Fácil substituição das 
escovas de carvão dos 

motores.

Cabeça de escovação 
fácil de desmontar

BOTÕES DO PAINEL PROTEGIDOS CONTRA UMIDADE

Deve-se evitar o contato de água com o painel.

PONTO DE DESCARGA DO TANQUE DE SOLUÇÃO

Ponto de descarga na
parte traseira da máquina

Mangueira de descarte disponível como acessório opcional.

CT110
Lavadora de Pisos

Livro de Vendas: CT110



Co
m

po
ne

nt
es

 re
si

st
en

te
sRODA FRONTAL TRADICIONAL COM FREIO ELÉTRICO

Parafuso de 
desconexão do freio

2,5 cm

RODAS GRANDES  - MAIOR DURABILIDADE

TANQUE E CORPO EXTERIOR EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE

Cobertura da escova 
com superfícia lisa

Material dos tanques 
em plástico resistente

COBERTURA DA ESCOVA PROJETADA PARA ABSORVER 
GRANDES IMPACTOS

Rodas de 25 cm e 30cm de diâmetro que não marcam o piso.

Rodas de proteção de 10 cm.

Motor de tração protegido pela carenagem
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SUPORTE DE DISCO
SPPV01234
450mm

ESCOVA DE NYLON
SPPV00417
450mm

BORRACHA DO RODO
INTERNO
MPVR02795

FILTRO ANTI ESPUMA
FTDP00133

MANGUEIRA DO RODO
TBBP00407

MANGUEIRA DE DRENO
TBBP00405

BORRACHA DO RODO
EXTERNO
MPVR02794

CABO DE AÇO
SUSTENTAÇÃO DO RODO
CMCV00428

BATERIA GEL
6V 240Ah
BAAC00106

CARREGADOR
BACA00134
Para Bateria BAAC00106

CT110
Lavadora de Pisos
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Discos de Limpeza IPC Brasil. 
Limpeza profissional e respeito ao meio ambiente 100% das fibras de poliéster utilizadas na 

fabricação dos discos provém da reciclagem de 
garrafas PET pós-consumo, principalmente 
garrafas de água e refrigerante descartados.

Não utiliza resinas de fenol-formaldeído no processo de 
união das fibras.
Somente resinas de látex à base de água.

Embalagens Recicladas
As embalagens dos discos contém pelo menos 45% de papelão 
reciclado.

Disco Verde
350mm (SBNAM400314)
410mm (SBNAM400316)
430mm (SBNAM400317)
510mm (SBNAM400320)

PISOS SEM
TRATAMENTO
Lavadoras de Piso

Disco Rosa
350mm (SBNAM402414)
410mm (SBNAM402416)
430mm (SBNAM402417)
510mm (SBNAM402420)

PISOS COM 
TRATAMENTO
Lavadoras de Piso
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Limpador Gansow 
Detergente profissional de uso diário (SBN7184)

Clareador Gansow
Detergente para limpeza pesada (SBN61841)

Detergentes IPC Brasil
 Limpeza eficiente com garantia da fábrica

LIMPEZA DE MANUTENÇÃO: 1:100

1litro : 10ml 
químicoágua

PISOS COM ALTO TRÁFEGO: 1:40

PISOS COM MÉDIO TRÁFEGO: 1:80

1litro : 12ml 
químicoágua

1litro : 25ml 
químicoágua

CT110
Lavadora de Pisos

Livro de Vendas: CT110
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