
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 Brava.

As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

As lavadoras de piso utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas.

BRAVA
Lavadora de Pisos à Bateria 
de Operação a Bordo

FINANCIE ATRAVÉS

DADOS TÉCNICOS

BRAVA

Capacidade de Limpeza 
(teórica) até 5.220 m2/h

Capacidade de Limpeza 
(prática) até 2.015 m2/h

SISTEMA DE SOLUÇÃO / RECOLHIMENTO

Capacidade do 
Tanque de Solução 120 L

Capacidade do Tanque 
de Recolhimento 120 L

Motor de Aspiração 600 W

ESCOVA

Largura de Limpeza  87 cm

Rotação das Escovas  240 RPM

Pressão das Escovas  50 Kg

VELOCIDADE

Limpeza  6,5 km/h

Transporte  8,0 km/h

Ré  4,0 km/h

ESPECIFICAÇÕES

Peso s/ carga 
(vazia)  300 kg

Peso de trabalho 
(s/operador)  780 kg

Dimensões  165x70x147 cm

Bateria  36V 265 A/h

Rampa Máxima 
(transporte)  10o

Duração da Bateria de até  5 h

Motor de Aspiração  600 W

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

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

Brava – 1.805.003.br.pt   Catálogo da Brava   12/18
©2015 O logo da Tennant Company e outras marcas registradas desenhadas com o símbolo “®” são marcas registradas dentro dos Estados Unidos e/ou outros países. A venda e manutenção dos produtos da 
Tennant Company são realizadas por meio de sua rede de distribuidores autorizados. Todos os direitos reservados.

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 

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

Lavadora de 
Pisos à Bateria de 
Operação a Bordo

MAIOR ALCANCE,
MAIOR PRODUTIVIDADE

Seu design compacto 
com largura de 70 cm foi 
desenvolvido para lavar 
espaços congestionados e 
de difícil acesso.

LIMPEZA DE 
GRANDES ÁREAS

Ambientes mais limpos 
em menos tempo com a 
lavadora Brava que lava e 
seca simultaneamente até 
5.220 m2/h.

RÁPIDA TROCA 
DE BATERIAS

Sistema simples e rápido de 
troca de baterias que 
permite a utilização da 
máquina por dois turnos, 
aumentando a produtividade 
da limpeza.
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A lavadora Brava possui 

estrutura robusta, que resiste a 

fortes impactos, aumentando a 

vida útil da máquina.

Fácil de manobrar, esta lavadora 

gira em um raio de 1,4m no 

próprio eixo.

Com seu tanque de capacidade 

de 120L, você garante 

produtividade e rapidez na 

limpeza com menos paradas 

para recarga e descarte de água.

Para maior segurança do 

ambiente e dos colaboradores, 

o equipamento dispõe de

girofl ex, buzina, alarme de 

ré e botão de emergência.

Reduza o cansaço do operador 

com o conforto de seu assento.
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LAVADORA BRAVA

www.alfatennant.com.br

Limpe seu ambiente
com mais eficiência

Compare a produtividade* na forma 

de limpeza quando você utiliza a 

lavadora Brava:

  Brava            Lavadora 430mm
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*Tempo utilizado para lavar 10.000 m2

Fonte: Abralimp - Associação Brasileira 
do Mercado de Limpeza Profissional

4h

14h

Painel com indicadores 

de funcionamento e 

status dos sistemas 

para um planejamento 

mais efetivo do 

trabalho.

Remova as escovas 

laterais para a máquina 

atingir apenas 

700 mm de largura, 

tamanho ideal para 

transportar a máquina 

em elevadores 

e corredores 

operacionais estreitos.

Sistema de 

“roll-out” para 

realização da troca da 

bateria, permitindo 

maior autonomia de 

trabalho da lavadora.



A lavadora Brava possui 

estrutura robusta, que resiste a 

fortes impactos, aumentando a 

vida útil da máquina.

Fácil de manobrar, esta lavadora 

gira em um raio de 1,4m no 

próprio eixo.

Com seu tanque de capacidade 

de 120L, você garante 

produtividade e rapidez na 
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para recarga e descarte de água.

Para maior segurança do 
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giroflex, buzina, alarme de 

ré e botão de emergência.
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com o conforto de seu assento.
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Limpe seu ambiente
com mais efi ciência

Compare a produtividade* na forma 

de limpeza quando você utiliza a 

lavadora Brava:
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Fonte: Abralimp - Associação Brasileira 
do Mercado de Limpeza Profi ssional

4h

14h

Painel com indicadores 

de funcionamento e 

status dos sistemas 

para um planejamento 

mais efetivo do 

trabalho.

Remova as escovas 

laterais para a máquina 

atingir apenas 

700 mm de largura, 

tamanho ideal para 

transportar a máquina 

em elevadores 

e corredores 

operacionais estreitos.

Sistema de 

“roll-out” para 

realização da troca da 

bateria, permitindo 

maior autonomia de 

trabalho da lavadora.



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 efi ciente 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 fi nanciamento 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 Brava.

As especifi cações podem ser alteradas sem aviso prévio.

As lavadoras de piso utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas.

BRAVA
Lavadora de Pisos à Bateria 
de Operação a Bordo

FINANCIE ATRAVÉS

DADOS TÉCNICOS

BRAVA

Capacidade de 
Limpeza (teórica)  até 5.220 m2/h
Capacidade de 
Limpeza (prática)  até 2.015 m2/h

SISTEMA DE SOLUÇÃO / RECOLHIMENTO

Capacidade do 
Tanque de Solução 120 L

120 L
Capacidade do Tanque de 
Recolhimento
Motor de Aspiração 600 W

ESCOVA

87 cm
240 RPM

50 Kg

Largura de Limpeza  

Rotação das Escovas  

Pressão das Escovas  

VELOCIDADE

6,5 km/h
8,0 km/h
4,0 km/h

Limpeza  

Transporte  

Ré  
ESPECIFICAÇÕES

Peso   (com bateria) 626,5 kg

Peso de trabalho 
(s/operador)  780 kg
Dimensões  165x70x147 cm
Bateria  36V

258 AH
305 AH

10o
Rampa Máxima 
(transporte)  

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

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

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

Lavadora de 
Pisos à Bateria de 
Operação a Bordo

MAIOR ALCANCE,
MAIOR PRODUTIVIDADE

Seu design compacto 
com largura de 70 cm foi 
desenvolvido para lavar 
espaços congestionados e 
de difícil acesso.

LIMPEZA DE 
GRANDES ÁREAS

Ambientes mais limpos 
em menos tempo com a 
lavadora Brava que lava e 
seca simultaneamente até 
5.220 m2/h.

RÁPIDA TROCA 
DE BATERIAS

Sistema simples e rápido de 
troca de baterias que 
permite a utilização da 
máquina por dois turnos, 
aumentando a produtividade 
da limpeza.
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