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LAVADORAS DE CONDUTOR SENTADO 

Rentabilidade, eficácia e excelência. 

Concebidas a pensar nas exigências dos vários setores de atividade, as 

lavadoras RCM de condutor sentado são mais do que um equipamento de 

limpeza. 

São a solução ideal para quem procure maximizar a rentabilidade das 

operações de limpeza em médios e grandes espaços, desde supermercados 

até grandes unidades industriais. 

"'l)\\�SA� Sistema que utiliza uma quantidade mínima de água e 
detergente necessários para assegurar um resultado excelente. 
Aumenta a autonomia e reduz o impacto ambiental. 

�tU� 
M d . - . . d R d . -ator e asp1raçao insonoriza o. e uz as em1ssoes sonoras,
permitindo operar em ambientes que exigem silêncio. 

ç,oG!!f4, Limpeza "amiga do ambiente". Diminui o consumo 
� de água e energia. Aumenta a autonomia de 

li � trabalho.
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RCM TERA 

Lavadora de condutor sentado 

1102 

VERSÃO Baterias 36V 

LARGURA DE LAVAGEM (mm) 1100 

LARGURA DE SECAGEM (mm) 1200 

CAPACIDADE ÁGUA LIMPA (L) 280 

CAPACIDADE ÁGUA SUJA (L) 305 

RENDIMENTO DE LIMPEZA (m2/h) 8800 

ESCOVAS (Nr./tipo) 2 / disco 
560mm 

Eficiente, potente e robusta. 

A lendária METRO não poderia ter melhor sucessora. Eis a 

TERA, uma fantástica lavadora automática de pavimentos que 

oferece máxima satisfação em tudo quanto se pode exigir de 

uma lavadora de grande capacidade e rendimento. 

Se equipada com o kit de varredura transforma-se numa 

máquina combinada. A estrutura robusta e as rodas de grande 

diâmetro permitem trabalhar nos ambientes mais difíceis. 

Ideal para limpeza de grandes instalações com área superior a 

7500m2. 

1102 R 1303 

Baterias 36V Baterias 36V 

1100 1300 

1360 1360 

280 280 

305 305 

8800 10.400 

2 / rolo 3 / disco 
200mm 490mm 

O Tração nas rodas traseiras 

Oferece maior segurança e estabilidade 

nas operações em pavimentos com 

pouca aderência ou inclinados. 

O Motores de aspiração trifásicos 

Os motores trifásicos asseguram uma 

aspiração mais potente. 

O Veloz e segura 

3 velocidades diferentes. A velocidade 

reduz automaticamente em curva, graças 

ao sistema de travagem hidráulico. 

https://www.youtube.com/watch?v=ePJOT_LxSvQ
https://www.youtube.com/watch?v=ePJOT_LxSvQ


RCM JUMBO 

Lavadora de condutor sentado 

862 RT 872 RN 
VERSÃO Baterias 36V Baterias 36V 

LARGURA DE LAVAGEM (mm) 860 860 

LARGURA DE SECAGEM (mm) 1100 1100 

CAPACIDADE ÁGUA LIMPA (L) 180 180 

CAPACIDADE ÁGUA SUJA (L) 195 195 

RENDIMENTO DE LIMPEZA (m2/h) 4300 4300 

ESCOVAS (Nr./tipo) 2 I rolo 2 I rolo 
140mm 140mm 

Versátil, potente e robusta. 

Lavadora da gama média-alta, com uma largura de lavagem de 

85 a 100 cm, disponível com escova de disco e de rolo. Versões 

equipadas com pressão das escovas ajustável eletronicamente. 

Equipamento compacto, capaz de suportar um uso prolongado 

com máxima eficiência e rentabilidade. Adequado para operar 

em grandes áreas interiores ou exteriores, tais como hotéis, 

supermercados e centros comerciais, armazéns, instalações 

desportivas e piscinas, aeroportos e estações ferroviárias, 

indústria alimentar, médias e grandes empresas. 

Ideal para limpeza de áreas superiores a 5000m2. 

952T 962 N 1002 RN 
Baterias 36V Baterias 36V Baterias 36V 

950 950 1000 

1100 1100 1100 

180 180 180 

195 195 195 

4750 4750 5000 

2 I disco 2 I disco 2 I rolo 
490mm 490mm 140mm 

O Visibilidade total 

Excelente visibilidade de ambos os lados, 

o que permite uma maior precisão e

segurança.

O Secagem perfeita 

Rodo de secagem com forma em "V", 

regulável em altura e inclinação. 

O Chassis resistente 

Versátil e robusta. Tanque em polietileno 

resistente à corrusão e choque. 

https://www.youtube.com/watch?v=JLdWVl8SkSw


li 

RCM DRIVE 

Lavadora de condutor sentado 

702 RT 802T 

VERSÃO Baterias 36V Baterias 36V 

LARGURA DE LAVAGEM (mm) 700 800 

LARGURA DE SECAGEM (mm) 1060 1060 

CAPACIDADE ÁGUA LIMPA (L) 116 116 

CAPACIDADE ÁGUA SUJA (L) 121 121 

RENDIMENTO DE LIMPEZA (m2/h) 3500 4000 

ESCOVAS (Nr./tipo) 2 / rolo 2 / disco 
140mm 410mm 

Fácil de operar e fiável 

Lavadora com uma largura de lavagem de 70 a 95 cm. Disponí

veis modelos com escovas de disco e com escovas de rolo, que 

permitem lavar, esfregar e aspirar numa só passagem. O seu 

chassis robusto, as suas soluções técnicas e os componentes 

fiáveis, garantem uma performance acima da média. Se preten

de otimizar as operações de limpeza e minimizar custos, a Drive 

é a solução. 

Ideal para limpeza de superfícies de 3500 a 7500m2. 

O Excelente autonomia 

Elevada capacidade das baterias, que 

permite maior autonomia durante as 

operações de trabalho. 

O Rápida e eficiente 

Escova de rolo para uma limpeza mais 

rápida. Depósito para recolha de 

pequenos resíduos e detritos. 

O Manutenção reduzida 

Simples e robusta, garante fiabilidade a 

baixo custo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mhdf5-8s0ZQ


https://www.youtube.com/watch?v=AHoPBhSkVfE


RCM KILO 

Lavadora de condutor sentado 

VERSÃO Baterias 24V 

LARGURA DE LAVAGEM (mm) 530 

LARGURA DE SECAGEM (mm) 600 

CAPACIDADE ÁGUA LIMPA (L) 65 

CAPACIDADE ÁGUA SUJA (L) 65 

RENDIMENTO DE LIMPEZA (m2/h) 2120 

ESCOVAS (Nr./tipo) 1 / disco 
530mm 

"Queremos falar-lhe da Kilo ! " 

A KILO é a lavadora de condutor sentado mais compacta do 

mercado e única graças às suas soluções técnicas inovadoras e 

à alta eficiência do sistema de lavagem. "única" pela eficácia 

da ação da lavagem, secagem em curva, controlo das emissões 

de partículas (com filtro de poeiras) e conforto de condução. 

Une a manobrabilidade e o baixo custo de uma lavadora de 

condutor apeado à alta produtividade e conforto de uma 

lavadora de condutor sentado, reduzindo os custos de limpeza 

até 38%. 

Ideal para limpeza de áreas até 2120m2. 

N?i•B•M 

O Alta produtividade e eficiência 

Reduz os custos de limpeza até 

38%. 

O Volante multifunções 

Comando "One Touch" que permite 

ativar em simultâneo aspiração e 
lavagem. 

O Cómoda e compacta 

Assento regulável para maior comodida

de do operador. Excelente visibilidade e 
manobrabilidade. 

o

8

https://www.youtube.com/watch?v=Wm7nPi9SnBw




RCM MEGA li 

Lavadora de condutor apeado 

601 732 

VERSÃO Baterias 24V Baterias 24V 

LARGURA DE LAVAGEM (mm) 600 730 

LARGURA DE SECAGEM (mm) 965 965 

CAPACIDADE ÁGUA LIMPA (L) 90 90 

CAPACIDADE ÁGUA SUJA (L) 100 100 

RENDIMENTO DE LIMPEZA (m2/h) 3000 3650 

ESCOVAS (Nr./tipo) 1 I disco 2 / disco 
600mm 380mm 

Altas prestações e fiabilidade 

A série MEGA de lavadoras de condutor apeado foi concebida 

para serviços de limpeza contínuos de média dimensão e de uso 

profissional, com elevado grau de fiabilidade. Fácil de operar e 

com uma performance elevada, é uma ferramenta indispensável 

para os profissionais de limpeza. 

Quatro versões disponíveis: com escova única de 600mm, com 

duas escovas perfazendo uma largura de limpeza de 730 ou 

800 mm e com escovas de rolo de 700mm. 

Ideal para limpeza de superfícies de 2000 a 5000m2. 

NW•U•M 

802 702 R 

Baterias 24V Baterias 24V 

800 700 

965 965 

90 90 

100 100 

4000 3500 

2 / disco 2 / rolo 
410mm 140x674mm 

O Excelente área de lavagem 

Amplitude de trabalho de 800mm que 

permite limpar até os cantos mais 

inacessíveis. 

O Pressão das escovas 

Regulador eletrónico da pressão das 

escovas. Sisitema economizador "ECO" 

para maior produtividade. 

O Resistente e de mecânica simples 

O chassis simples e robusto torna esta 

máquina extremamente resistente quer 

no trabalho, quer no transporte. 

10

https://www.youtube.com/watch?v=SvK_3xeDQzo


https://www.youtube.com/watch?v=4MeDNHdQVo4


RCMGO 

Lavadora de condutor apeado 

511 e 531 

VERSÃO Cabo 220V Baterias 24V 

LARGURA DE LAVAGEM {mm) 500 530 

LARGURA DE SECAGEM {mm) 745 745 

CAPACIDADE ÁGUA LIMPA {L) 45 45 

CAPACIDADE ÁGUA SUJA {L) 48 48 

RENDIMENTO DE LIMPEZA {m2/h) 1500 1590 

ESCOVAS {Nr./tipo) 1 / disco 1 / disco 
480mm 505mm 

Económica e compacta 

Lavadora automática de pavimentos para todo o tipo de 

espaços. Económica e muito compacta, surpreende pela facilida

de de utilização. 

Primeira lavadora de pavimentos concebida pela RCM para uma 

limpeza rápida e eficaz, deixando sempre o piso seco. Movimen

ta-se com agilidade nos espaços mais apertados. Disponível nas 

versões cabo elétrico ou baterias, com tração semi-automática 

ou eletrónica. 

Ideal para limpeza de superfícies de 500 a 2700m2. 

531 T 552 552T 

Baterias 24V Baterias 24V Baterias 24V 

530 540 540 

745 745 745 

45 45 45 

48 48 48 

2650 1620 2700 

1 / disco 2 / disco 2 / disco 
505mm 275mm 275mm 

O Económica e ágil 

Económica e muito compacta, surpreen

de pela sua capacidade de limpeza em 

curva. 

O Motor silencioso 

Motor muito silencioso que permite a 

limpeza em ambientes com presença de 

pessoas. 

O Elevação automática 

Elevação automática do rodo de 

secagem em marcha atrás e na posição 

de repouso. 

12

https://www.youtube.com/watch?v=HT5mBOMNLqA


3

Fácil de operar e manobrar

Lavadora de pavimentos de pequena dimensão, direcionada 

para a limpeza rápida de áreas pequenas e médias. Muito fácil 

de operar e manobrar, não necessita de formação específica 

para a sua utilização. Com prestações acima da média, 

garante um elevado rendimento de limpeza por hora. 

Ideal para limpeza de superfícies de 250 a 1500m2.          

Limpeza de alto rendimento

Deixa o pavimento seco e transitável 

numa única passagem, reduzindo assim 

o tempo de limpeza.

Motor silencioso

Motor muito silencioso que permite a 

limpeza em ambientes que exigem um 

baixo nível de ruído. 

Compacta e de fácil utilização 

Compacta, robusta e ágil. Fácil de 

operar, não requer formação específica 

para a sua utilização. 

1

2

3

RCM BYTE I
Lavadora de condutor apeado

1

2

VERSÃO

LARGURA DE LAVAGEM (mm)

LARGURA DE SECAGEM (mm) 

CAPACIDADE ÁGUA LIMPA (L) 

CAPACIDADE ÁGUA SUJA (L) 

RENDIMENTO DE LIMPEZA (m2/h) 

ESCOVAS (Nr./tipo)

461 461 
Cabo 220V Baterias 24V 

460 460

750 750

30 30

30 30

1380  1380

1 / disco
460mm

1 / disco
460mm

13

VIDEOVIDEO

EN
ERGY SAVER

https://www.youtube.com/watch?v=D1_ZPajupFY


RCM BIT M?i•B•M 

Lavadora de condutor apeado 

391 e 391 CB 
Cabo 220V Baterias 24V 

VERSÃO carregador incorporado 

LARGURA DE LAVAGEM {mm} 385 

LARGURA DE SECAGEM {mm} 450 

CAPACIDADE ÁGUA LIMPA {L} 14 

CAPACIDADE ÁGUA SUJA {L} 16 

RENDIMENTO DE LIMPEZA {m2/h} 1100 

ESCOVAS {Nr./tipo} 1 I disco 
385mm 

Para áreas reduzidas e com obstáculos 

A BIT foi desenhada para operar em áreas reduzidas onde 

máquinas maiores não têm acesso. Adequada para limpeza de 

superfícies com espaços apertados e muitos obstáculos. O 

punho reclinável permite lavar e secar com facilidade em 

esquinas e até por debaixo de mesas. 

Ideal para limpeza de superfícies até 1100m2. 

385 

450 

14 

16 

1100 

1 I disco 
385mm 

O Prática e ágil 

Eficaz na limpeza de espaços reduzidos, 

com esquinas estreitas, e na presença de 

pessoas. 

f) Transporte facilitado

As suas dimensões reduzidas permitem

transportá-la sem esforço e com grande

facilidade.

O Rendimento constante 

Lavadora robusta com um rendimento 

constante. Sistema de limpeza rápido e 

muito prático. 

14

https://www.youtube.com/watch?v=2FSqnarkHsA




RCM COMBO 

Lavadora e varredora 

D 

VERSÃO Diesel 

LARGURA DE LAVAGEM {mm) 1655 

LARGURA DE SECAGEM {mm) 1440 

CAPACIDADE ÁGUA LIMPA {L) 265 

CAPACIDADE ÁGUA SUJA {L) 280 

RENDIMENTO DE LIMPEZA {m2/h) 16.550 

ESCOVAS {Nr./tipo) 2 I rolo 
300x1045mm 

1 / disco 
410mm 

Máquina dois em um 

A COMBO surge da necessidade do mercado de uma só 

máquina com tarefa de lavagem e varredura em simultâneo. 

Modo COMBINADO (varrer-lavar-secar): duas potentes escovas 

de rolo de acionamento hidráulico varrem e lavam simultanea

mente qualquer tipo de sujidade e em qualquer tipo de 

pavimento. 

Modo VARREDURA: varre pavimentos secos utilizando escovas 

de rolo, capazes de recolher qualquer tipo de resíduo, deposi

tando-o no contentor traseiro. 

Ideal para limpeza de áreas superiores a 16.550m2. 

s 

Gás 

1655 

1440 

265 

280 

16.550 

2 I rolo 
300x1045mm 

1 / disco 
410mm 

N?i@•M 

O Máxima segurança 

A facilidade de condução e operação 

garantem-lhe máxima segurança durante 

o trabalho.

O Filtro de poeiras ímpar no mercado 

Sistema de filtragem único no 

mercado que garante a eliminação 

das partículas de pó. 

O Descarga hidráulica 

Capacidade máxima do contentor: 

280L com descarga hidráulica até 

1.56m. 

16

https://www.youtube.com/watch?v=UmKwOLub5rE




RCM R2000 

Varredora de condutor sentado 

D 

VERSÃO Diesel 

LARGURA MÁX. DE LIMPEZA {mm) 1900 

CAPACIDADE DO CONTENTOR {L) 470 

DESCARGA DO CONTENTOR hidráulico 

RENDIMENTO DE LIMPEZA {m2/h) 20.900 

Grande capacidade e rendimento 

Varredora industrial de grande capacidade e rendimento, apta 

para as mais exigentes e rápidas tarefas de limpeza e manuten

ção industrial. Tendo quase dois metros de largura de limpeza 

com duas escovas laterais, a R2000 oferece altas prestações de 

limpeza de grandes superfícies, mesmo nos setores de aplicação 

mais difíceis, como as indústrias cerâmica, siderurgias e cimen

teiras. 

A versão diesel pode ser homologada para circulação rodoviá

ria. 

Ideal para limpeza de áreas superiores a 7.500m2. 

Baterias 48V 

1900 

470 

hidráulico 

20.900 

N?i•B•M 

O Largura de limpeza até 2250mm 

A terceira escova lateral (opcional) 

permite aumentar a largura de 

limpeza para 2250mm. 

O Descarga hidráulica 

Descarga hidráulica do contentor a 

1.58 m de altura. 

O Precisão e segurança 

A perfeita visibilidade garante ao 

operador máxima segurança e 

precisão durante o trabalho. 

18

https://www.youtube.com/watch?v=AD5WjkNL2_4


https://www.youtube.com/watch?v=i7paCoD4cUc


RCM BOXER 

Varredora de condutor sentado 

D SK Dual Fuel 

VERSÃO Diesel Gasolina/Gás 

LARGURA MÁX. DE LIMPEZA (mm) 1550 1550 

CAPACIDADE DO CONTENTOR (L) 240 240 

DESCARGA DO CONTENTOR hidráulico hidráulico 

RENDIMENTO DE LIMPEZA (m2/h) 12.400 12.400 

Performance elevada 

A série BOXER assegura uma elevada performance de limpeza 

em grandes áreas. Desenvolvida para operar em ambientes 

pesados, onde exista uma necessidade de limpeza profunda. 

Robusta e compacta dispõe ainda de vários acessórios opcionais 

adequados a cada situação. 

A versão diesel pode ser homologada para circulação rodoviá

ria. 

Ideal para limpeza de áreas de 5000 a 7500m2. 

E SUPER D SUPER E 
Baterias 48V Diesel Baterias 48V 

1550 1550 1550 

240 300 300 

hidráulico hidráulico hidráulico 

12.400 12.400 12.400 

O Robusta e resistente 

Apta para operar em ambientes pesados 

com necessidade de limpeza profunda. 

f) Descarga hidráulica

Descarga hidráulica do contentor a

1.47 m de altura.

O Conforto e segurança 

Fácil de operar e manobrar, 

permite uma excelente visibilidade 

e garante máxima precisão. 

20

https://www.youtube.com/watch?v=Yy2bbB_f5PU


https://www.youtube.com/watch?v=Yy2bbB_f5PU


RCM OTTO 

Varredora de condutor sentado 

DTOP DLTOP 

VERSÃO Diesel Diesel 12.5kw 

LARGURA MÁX. DE LIMPEZA (mm) 1300 1300 

CAPACIDADE DO CONTENTOR (L) 130 130 

DESCARGA DO CONTENTOR hidráulico hidráulico 

RENDIMENTO DE LIMPEZA (m2/h) 9800 

Robusta e fácil de operar 

A varredora OTTO é simples, robusta e fácil de operar. Pequena 

e compacta, move-se com agilidade mesmo em espaços 

reduzidos. Assegura altas prestações na limpeza de áreas de 

pequenas e médias dimensões. Adequa-se, simultaneamente, a 

ambientes interiores e exteriores. Teste-a nas condições mais 

exigentes de trabalho e descubra a potencialidade desta 

pequena varredora. 

Ideal para limpeza de áreas de 3500 a 5000m2. 

9800 

811@·-

HTOP ETOP 

Gasolina Baterias 36V 

1300 1300 

130 130 

hidráulico hidráulico 

7000 7000 

O Máxima durabilidade 

Os painéis exteriores em rotomolda

gem garantem durabilidade em 

condições rigorosas. 

f) Escova opcional

A opção de segunda escova lateral

assegura uma limpeza mais rápida

e profunda.

O Descarga hidráulica 

Descarga hidráulica do contentor 

a 1.43 m de altura. 

22

https://www.youtube.com/watch?v=1Yhi6UisDm0


https://www.youtube.com/watch?v=0IcyVu89abc


RCMATOM 

Varredora de condutor sentado 

H SA ESA 
VERSÃO Gasolina Baterias 24V 

LARGURA MÁX. DE LIMPEZA (mm) 1250 

CAPACIDADE DO CONTENTOR (L) 95 

DESCARGA DO CONTENTOR hidráulico 

RENDIMENTO DE LIMPEZA (m2/h) 6875 

Pequena e ágil 

Varredora de condutor sentado indicada para limpeza de áreas 

de pequenas e médias dimensões, interiores ou exteriores, antes 

só acessíveis a varredoras de condutor apeado. 

Fiável, fácil de operar e segura. Fiável devido à mecânica 

simples e aos componentes de qualidade que reduzem ao 

mínimo as intervenções de manutenção. Fácil de operar graças 

ao volante especial que permite uma condução precisa, rápida e 

segura. 

A solução ideal para uma limpeza eficaz e de baixo custo. Ideal 

para limpeza de áreas de 2000 a 5000m2. 

1250 

95 

hidráulico 

6875 

H PLUS E PLUS 
Gasolina Baterias 24V 

1330 1330 

95 95 

manual manual 

7315 7315 

O Ágil e versátil 

Permite operar em espaços muito reduzi

dos com a presença de obstáculos. 

O Descarga manual 

Contentor de 95L de descarga manual 

nas versões PLUS. 

O Descarga hidráulica 

Contentor de 95L de descarga hidráulica 

até 1.30 m de altura nas versões SA. 

24

https://www.youtube.com/watch?v=vhVa5HPU8ns


RCM SLALOM 

Varredora de condutor sentado 

E 

VERSÃO Baterias 24V 

LARGURA MÁX. DE LIMPEZA (mm) 1100 

CAPACIDADE DO CONTENTOR (L) 50 

DESCARGA DO CONTENTOR manual 

RENDIMENTO DE LIMPEZA (m2/h) 6050 

A mais pequena da sua gama 

A mais pequena varredora da gama de condutor sentado da 

RCM, concebida para espaços com muitos obstáculos e passa

gens estreitas. 

A sua dimensão compacta permite a passagem em portas e 

elevadores com apenas 80cm de largura. Fácil de operar e 

muito eficaz, garante uma grande rentabilidade nas operações 

de limpeza. SLALOM - a solução para uma limpeza cómoda e 

eficiente. 

Ideal para limpeza de áreas de 2000 a 3500m2. 

NW.U•M 

O Espaços pequenos e estreitos 

Otimizada para operar em espaços 

reduzidos, com passagens estrei

tas e presença de obstáculos. 

f) Acessórios opcionais

Acessórios opcionais tais como o

carregador de baterias incorporado

e o aspirador "onboard".

O Ergonómica 

Robusta e ergonómica. A excelente 

visibilidade permite operar com 

segurança e precisão. 

25

https://www.youtube.com/watch?v=UL-_2YQcTqQv


VARREDORAS DE CONDUTOR APEADO 

Compactas e eficientes 

Ideais para a limpeza de todo o tipo de pavimentos em pequenas e médias 

superfícies. Fáceis de operar e com uma rapidez de trabalho muito superior a 

uma varredura manual. 

��st sr0,. � Melhora a qualidade de limpeza graças ao filtro de grandes 
� dimensões que retem o pó levantado pelas escovas. 

�0oucr,1'/;,, 
q; ' Aumenta a produtividade de trabalho entre cinco e onze vezes em 

comparação com a limpeza manual. 26



RCM BRAVA 

Varredora de condutor apeado 

800 H 

VERSÃO Gasolina 

LARGURA MÁX. DE LIMPEZA {mm} 780 

CAPACIDADE DO CONTENTOR {L} 40 

DESCARGA DO CONTENTOR manual 

RENDIMENTO DE LIMPEZA {m2/h} 3120 

Alto rendimento 

Uma referência em varredoras industriais de condutor apeado. 

Produto industrial moderno, desenhado para oferecer uma 

solução de limpeza eficaz às necessidades reais de uso profis

sional. Assegura um alto rendimento na limpeza de áreas 

interiores e exteriores, permitindo varrer rapidamente e sem 

esforço. Disponível nas versões a bateria e a gasolina com 

motor Honda, com ou sem tração. 

Ideal para limpeza de áreas de 500 a 2000m2. 

800 E 

Baterias 12V 

780 

40 

manual 

3120 

M?i•B•M 

1000 HT 1000 ET 

Gasolina Baterias 12V 

950 950 

60 60 

manual manual 

3800 3800 

O Rápida e eficaz 

Fácil de operar e fiável. Limpa rápida e 

eficazmente pátios, jardins, armazéns, 

oficinas, etc. 

O Acessórios opcionais 

Acessórios opcionais: escova esquerda, 

KIT para campos de relva sintética, etc. 

O Robusta e compacta 

Chassis resistente e dimensão compacta 

que facilita a operação e o transporte. 
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https://www.youtube.com/watch?v=esy3gk4HDic


RCM ALFA 

Varredora de condutor apeado 

H E CARPET 

VERSÃO Gasolina Baterias 12V 

LARGURA MÁX. DE LIMPEZA (mm) 700 

CAPACIDADE DO CONTENTOR (L) 43 

DESCARGA DO CONTENTOR manual 

RENDIMENTO DE LIMPEZA (m2/h) 2800 

Económica e eficiente 

Devido à sua eficiência, rendimento e economia é seguramente 

uma proposta muito interessante para melhorar o rendimento 

dos trabalhos de limpeza. Todo o conforto para o operador 

graças ao sistema Smart Traction (Tração Inteligente), que 

através do movimento gerado pelas duas escovas, faz também 

avançar a máquina. A ALFA pode ser utilizada sem formação 

específica. 

Ideal para limpeza de áreas até 1000m2. 

700 

43 

manual 

2800 

O Leve e compacta 

Leve, compacta e económica. Fácil 

de operar e de transportar. 

Tração mecânica ou manual. 

O Garante limpeza profunda 

Filtro de grande capacidade para 

limpeza profunda de espaços com 

muito pó. 

O Simples e fiável 

Manutenção e mecânica simples. 

Estrutura robusta e componentes 

de elevada fiabilidade. 
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https://www.youtube.com/watch?v=CaveBkzSJpY


RCM R490 

Varredora de condutor apeado 

VERSÃO Inércia 

LARGURA MÁX. DE LIMPEZA {mm} 700 

CAPACIDADE DO CONTENTOR {L} 30 

DESCARGA DO CONTENTOR manual 

RENDIMENTO DE LIMPEZA {m2/h} 1200 

Leve e compacta 

Varredora sem motor que funciona por impulso manual do 

operador, agindo diretamente sobre as rodas que transferem o 

movimento para as escovas. 

Fácil de operar, adequa-se a qualquer tipo de pavimento, em 

espaços pequenos e estreitos. 

Ideal para limpeza de áreas até 1200m2. 

O Sem motor 

Trabalha por inércia. O movimento das 

rodas faz movimentar duas escovas de 

rolo. 

O Ágil e eficiente 

Ideal para limpeza de pequenas áreas 

com obstáculos. Com apenas 35 Kg, 

limpa com eficiência e rapidez. 

€) Prática e simples 

Fácil de transportar e muito prática. Os 

resíduos são depositados no contentor 

dianteiro ou traseiro. 
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M60 A varredora que �evolucionou o mercado 
Uma marca 

Performance e potência 

M60, a máquina varredora de última geração. 
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MACRO M60 

Máquina varredora 

M60 

VERSÃO Mercedes Diesel 

LARGURA MÁX. LIMPEZA (mm) até 3600 

CAPACIDADE DO CONTENTOR (m3) 6 

CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA (L) 620 

CARGA ÚTIL MÁXIMA (kg) 6000 

VELOCIDADE MÁXIMA (km/h) 42 

Varredora potente e silenciosa 

Varredora industrial de grande capacidade e rendimento, apta 

para as mais exigentes tarefas de limpeza e manutenção 

industrial. O contentor de 6m3 de volume máximo e os 6000 Kg 

de carga útil são características incomparáveis e únicas de 

desempenho, permitindo trabalhar nos ambientes industriais ou 

urbanos mais difíceis e pesados. 

Turbina de aspiração potente e silenciosa. Filtro PM 1 O de 

grande dimensão para uma limpeza sem pó. 

Conta com uma cabine espaçosa e confortável com três lugares 

homologados. 

O Descarga fácil e segura 

Descarga hidráulica do contentor de 1.1 

O Limpeza a 180º 

A terceira escova frontal permite limpar 

num ângulo de 180º , tanto para a 

esquerda como para a direita. 

O Rodas direcionais 

4 rodas direcionais, as rodas de 

trás viram no sentido oposto às da 

frente, permitindo manobras ampla

mente beneficiadas. 
31

a 2.3 metros 34 de altura. 

https://www.youtube.com/watch?v=ePJOT_LxSvQ
https://www.youtube.com/watch?v=hhRrnNxmnPA


RCM RONDA
Ágil e silenciosa

A pequena varredora compacta para limpeza de pátos, jardins, passeios, 

ciclovias, instalações desportivas, arcadas e parques de estacionamento.
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3

VERSÃO

LARGURA MÁX. DE LIMPEZA (mm)

CAPACIDADE DO CONTENTOR (L)

DESCARGA DO CONTENTOR

RENDIMENTO DE LIMPEZA (m2/h) 

Diesel

1900

310

hidráulico

DEPÓSITO DE ÁGUA (L) 80

19.900

RCM RONDA
Varredora compacta

1

2

Sem dó e sem pó!

Não perdoa  nenhum tipo de lixo. Um eficaz sistema de controle 

de poeiras - água e filtro - reduz as emissões de pó a 0%. A 

RONDA é fácil de operar e muito simples de manobrar. Graças 

ao seu sistema patenteado de filtragem e aos jatos de água 

sobre as escovas, garante uma limpeza sem pó. 

As dimensões muito reduzidas asseguram uma maior agilidade 

e capacidade de manobra, com a grande vantagem de conse-

guir operar em ambientes com a presença de pessoas. 

A solução perfeita para a limpeza de calçada portuguesa, 

pátios, jardins, parques de estacionamento, instalações 

desportivas, cimenteiras, ou pequenos espaços inacessíveis a 

grandes varredoras. 

Dimensão compacta

Permite operar em espaços com obstácu-

los e passagens estreitas. Motor silencioso 

permite operar na presença de pessoas.

Descarga hidráulica

Descarga hidráulica do contentor a 1.35 m 

de altura.

Terceira escova (opcional)

Utilizada à direita ou à esquerda limpa em 

profundidade cantos e zonas mais 

inacessíveis. 

1

2

3

D
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VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=0kkJ9m5djqs


ASPIRADORES INDUSTRIAIS 

Tecnologia de vácuo 

Aspiradores industriais de sólidos e líquidos. Modelos muito potentes para 

segmentos da agricultura, indústria alimentar, betão, cimenteira, construção 

civil, etc. 

Desenhados para aspirar qualquer pó ou resíduo. 

Unidades móveis, semi-móveis e fixas de alta resistência e com um grande 

poder de aspiração. 
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DISAB 

Aspirador industrial 
Camião 

VERSÃO soe 

VÁCUO MÁX. {mbar) -950

RENDIMENTO DE ASPIRAÇÃO (m3/h) 8100 

VOLUME DO CONTENTOR {m3) 10 

POT�NCIA (kW) 220 

DIÂMETRO DO TUBO DE ASPIRAÇÃO {mm) 200 

PESO (kg) 19.500 

Unidade móvel 

A qualidade de construção DISAB faz desta marca líder em 

equipamentos de aspiração por vácuo de todo o tipo de resíduos. 

O aspirador montado em camião constitui uma ferramenta insubs

tituível em aplicações rígidas nas indústrias pesadas. Robusto e 

potente, recolhe grandes quantidades de material granulado ou 

poeiras durante o processo produtivo. 

Os resíduos aspirados podem ser reciclados em contínuo para o 

processo fabril do cliente, colocados em big-bags ou bombados 

pneumaticamente para ensilagem. 

Assume-se como "recuperador de dinheiro", uma vez que evita o 

desperdício e garante o retorno do investimento. 

Ideal para: 

Indústrias de betão, cimenteiras; 

Indústrias de ferro, aço, papel, plástico; 

Incineradoras; 

Centrais termoelétricas, minério; 

Empresas de construção civil; 

Empresas de reabilitação urbana; 

Empresas de obras públicas. 
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https://www.youtube.com/watch?v=J3mzMuuB13E


DISAB 

Aspirador industrial 
Reboque 

SDW45 SDT 10T 
VERSÃO Diesel 

VÁCUO MÁX. {mbar) 500 

RENDIMENTO DE ASPIRAÇÃO {m3/h) 2650 

VOLUME DO CONTENTOR (m3) 

POTÊNCIA (kW) 46 

DIÂMETRO DO TUBO DE ASPIRAÇÃO (mm) 152 

PRESSÃO ACÚSTICA (dB) 80 

PESO (kg) 3500 

Unidade semi-móvel 

Solução versátil e eficaz que garante a recuperação de grandes 

quantidades de resíduos, inclusivamente desde os pontos mais 

inacessíveis e difíceis. Versões diesel e elétrico disponíveis, 

adaptadas à necessidade de limpeza dos clientes. 

Se possui um trator ou outra unidade de força para transporte, 

esta é a solução ideal para o seu negócio. Disponível na versão 

diesel ou elétrica. Descarga hidráulica basculante para caixa, 

contentor ou bigbag. 

A robustez e a fiabilidade dos componentes são os elementos 

que distinguem estas unidades, concebidas para uma fácil 

manutenção. 

Diesel 

500 

3020 

4 

58 

152 

77 

4900 

M?i•B•M 

SDT 20T SET 10T SET 20T 

Diesel Elétrico Elétrico 

800 500 500 

6650 3360 5180 

10 3.5 10 

168 55 90 

152 152 152 

85 71 72 

11.000 4250 8950 

Ideal para: 

Indústrias de betão, cimenteiras; 

Indústrias de ferro, aço, papel, plástico; 

Incineradoras; 

Centrais termoelétricas, minério; 

Empresas de construção civil; 

Empresas de reabilitação urbana; 

Empresas de obras públicas. 

0 SDT 10T 

f) SDT 20T

0SDW45 
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https://www.youtube.com/watch?v=hNrcnoWMuYg


DISAB 

Aspirador industrial 
Empilhador/Grua 

SKIPVAC 
VERSÃO Elétrico 

VÁCUO MÁX. {mbar) 290 

RENDIMENTO DE ASPIRAÇÃO {m3/h) 1100 

VOLUME DO CONTENTOR {m3) 0.9 

POTÊNCIA {kW) 13 

DIÂMETRO DO TUBO DE ASPIRAÇÃO {mm) 102 

PRESSÃO ACÚSTICA {dB) 75 

PESO {kg) 910 

Unidade semi-móvel - Fácil de usar, fácil de mover 

Unidades de aspiração compactas movidas com auxílio de grua 

ou empilhador. Descarga em bigbag, contentor ou caixa. 

A elevada capacidade de aspiração e a fácil mobilidade tornam 

estas unidades extremamente eficazes nas mais variadas 

situações, permitindo alcançar e recolher resíduos em zonas 

remotas ou inacessíveis. 

Aplicação temporária ou permanente em todo o tipo de indús

trias que exijam flexibilidade e eficiência. 

Excelente custo-benefício tendo em conta a diminuição do 

tempo de limpeza, a elevada poupança na mão-de-obra, a 

facilidade de operação e a baixa necessidade de manutenção. 

COMPVAC 
Elétrico 

400 

1100 

0.7 

16.5 

108 

75 

1030 

BAGVAC 
Elétrico 

400 

1100 

0.5 

16.5 

108 

75 

1130 

Ideal para: 

Indústrias de betão, cimenteiras; 

Indústrias de ferro, aço, papel, plástico; 

Incineradoras; 

Centrais termoelétricas, minério; 

Empresas de construção civil; 

Empresas de reabilitação urbana; 

Empresas de obras públicas. 

0 BAGVAC 

0 COMPVAC 

0 SKIPVAC 
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https://www.youtube.com/watch?v=HklaXoapBSQ


DISAB 

Aspirador industrial 
Fixo - Aspiração centralizada 

VERSÃO 

VÁCUO MÁX. (mbar) 

RENDIMENTO DE ASPIRAÇÃO (m3/h) 

VOLUME DO CONTENTOR (m3) 

POTÊNCIA (kW) 

DIÂMETRO DO TUBO DE ASPIRAÇÃO (mm) 

PRESSÃO ACÚSTICA (dB) 

PESO (kg) 

*várias versões disponíveis. P.f. consulte-nos.

Unidade Fixa 

PES* 
Unidade de vácuo 

500 a 800 

1850a6170 

30 a 160 

152 

65 a 89 

1570 a 4800 

Sistema com vários pontos de aspiração em zonas estratégicas, 

ligados por uma rede de tubagens a um equipamento de 

aspiração, constituído por uma unidade de vácuo, unidade de 

filtragem e dispositivo de descarga. 

Ideal para a deslocação e eliminação de grandes quantidades 

de resíduos presentes nas áreas de produção frabris. 

Desenvolvemos e executamos o seu processo! Instale uma 

tubagem na sua unidade industrial, considere várias zonas de 

limpeza e aspire sem qualquer dificuldade em qualquer local, 

com o acessório mais indicado. Reduza exponencialmente o 

custo e tempo investido na limpeza. 

811-B•M 

BEASS/BEAT/BEAD/BEAF/BEAL *
Unidade de filtragem 

500 

0.3 a 12 

108 

280 a 3150 

Ideal para: 

Indústrias de betão, cimenteiras; 

Indústrias de ferro, aço, papel, plástico; 

1 ncineradoras; 

Centrais termoelétricas, minério; 

Empresas de construção civil; 

Empresas de reabilitação urbana; 

Empresas de obras públicas. 

O Unidade de vácuo+ unidade de filtragem. 

f) Construção robusta. Unidades concebidas

para operarem com temperaturas até -25ºC.

O Sistema de aspiração central numa unidade 

industrial. 

f)
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https://www.youtube.com/watch?v=R_Qe-QbQk_k


O aspirador para resíduos industriais e urbanos, amigo do ambiente 

Multifunções, alta performance e fácil de operar 

O seu parceiro essencial para limpeza de instalações industriais ou comerciais. 
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GLUTTON 

Aspirador de resíduos industriais 

VERSÃO 
ELECTRIC 

Baterias 48V 

POTÊNCIA (W) 1500 

AUTONOMIA (h) 8 a 16 

CAPACIDADE DO CONTENTOR (L) 240 

PRESSÃO ACÚSTICA (dB) 55 

100% Elétrico, 0% Emissões de (02 

O Glutton é um parceiro de limpeza reconhecido em todo o 

mundo, presente em 52 países. Milhares de empresas escolhe

ram-no pela sua fiabilidade e eficácia. 

Versátil, permite limpar o espaço interior e exterior, qualquer 

tipo de resíduo, em qualquer tipo de pavimento. Acrescenta 

valor ao trabalho dos operadores e contribui para o bem-estar 

da empresa. 

Silencioso e amigo do ambiente (100% elétrico e 0% emissões 

de (02), dispõe ainda de sistemas de segurança ativos e 

passivos de alta perfomance. 

O Leve, compacto e seguro 

Se comparado com a limpeza manual, as 

equipas que utilizam o Glutton são pelo 

menos 4 vezes mais rentáveis. 

O Segurança de alta performance 

Sistemas de segurança ativos e passivos 

tanto para o operador como para o 

ambiente circundante. Equipado com 

sistema anti-esmagamento. 

O Aspiração para contentor universal 

Aspiração de todo o tipo de resíduos 

que passe num tudo de 125mm, 

diretamente para um contentor 

de 240L fácil de remover. 40

https://www.youtube.com/watch?v=iNUqPmPkFvw


SOTECO 

Aspirador industrial 

Unidades de aspiração profissional de poeiras e líquidos de alto rendimento. 

MODELO AMSTERDAM* 

POTÊNCIA {W} 1000 a 3500 

CAPACIDADE DO TANQUE (L} 43/90 

RENDIMENTO DE ASPIRAÇÃO (m3/h} 165a645 

*várias versões disponíveis. P.f. consulte-nos.

Unidade móvel 

Aspiradores da marca Soteco, o maior fabricante de aspiradores 

do mundo. Versáteis, robustos e muito silenciosos. Concebidos 

para facilitar o seu trabalho, seja como complemento e apoio a 

equipamentos de maiores dimensões, seja como "figura" 

principal da limpeza. Aspiram poeiras e líquidos com máxima 

eficácia. 

Diversos modelos fáceis de utilizar e com alta produtividade 

comprovada. 

MEC* 

1000 a 3500 

24/32 

165 a 645 

PLANET* 

6000 

60/100 

350 a 700 

Ideal para: 

Empresas de limpeza; 

Escritórios; 

Prestadores de serviço; 

Indústrias; 

Hóteis; 

Hospitais; 

N?Hi•M 

e demais utilizadores que necessitem de 

um equipamento versátil e resistente. 

0AMSTERDAM 

E)MEC 

0 PLANET 
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https://www.youtube.com/watch?v=TS4WNqQhqho


LIMPEZA DE VIDROS 

Sistemas seguros e amigos do ambiente 

Muitos edifícios modernos são espectaculares e inovadores com novas 

aplicações de vidro. 

A limpeza de janelas, fachadas e paredes foi sempre um trabalho especializado no 

mundo dos serviços de limpeza, a que acresce a segurança, acessibilidade e custo. 
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QLEEN 
Limpeza de vidros 

VERSÃO QLEEN PROFI QLEEN DISY PLUS PROFI ELEKTRO 

DESCRIÇÃO 

5 x tubos em carbono (157cm) 

3 x tubos em titânio (157cm) 

1 x tubo em titânio (78cm) 
1 x bobine mangueira dupla (50m) 

1 x escova de nylon (27cm) 

1 x bomba de pulverização 
1 x controlo remoto wireless 
1 x suporte com rodas 

Não importa qual o desafio - mesmo 20 metros! 

O QLEEN é um sistema que utiliza apenas água pura e desmine

ralizada para limpeza em quase todas as aplicações exteriores, 

desde vidros e fachadas de edifícios, a instalações solares/pai

néis fotovoltáicos, barreiras anti-ruído, painéis de publicidade, 

etc. Permite uma lavagem 100% amiga do meio ambiente, sem 

adição de qualquer produto químico. 

Com a QLEEN, o trabalho de limpeza pode ser executado até 

uma altura de 20 metros, a partir do chão, com equipamento 

manobrável e sem a necessidade de recorrer a elevadores ou 

escadas. Uma bomba de 1 O bar fornece mais pressão, permitin

do trabalhar a alturas mais elevadas. 

Inclui um sistema de tubos leves em carbono e titânio, evitando 

assim o desgaste físico. 

5 x tubos em carbono (157cm) 

3 x tubos em titânio (157cm) 

1 x tubo em titânio (75cm) 
1 x bobine mangueira dupla (50m) 

1 x escova de nylon (27cm) 

1 x bomba de pulverização 
1 x controlo remoto para operar um ROTAQLEEN 

Vantagens 

100% amigo do meio ambiente; 

100% seguro - trabalho realizado no 

solo, evitando quedas, muitas vezes fatais; 

Dez vezes mais rápido do que os métodos 

standard (rendimento de 200m2/hora); 

Eficácia redobrada, baseada em água 

desmineralizada; 

Limpeza eficaz de superfícies sensíveis, 

tais como painéis solares, metal, 

pedra, plástico, etc; 

Excelente acessibilidade a superfícies 

horizontais e verticais; 

Excelente custo benefício. 

0 ROTAQLEEN 

f) QLEEN PROFI

0 QLEEN DISY PLUS PROFI ELEKTRO 
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https://www.youtube.com/watch?v=WGCQK8HgdtU
https://www.youtube.com/watch?v=hhRrnNxmnPA
https://www.youtube.com/watch?v=GnXMc2vyh6g


BAUDOIN 

Limpeza de vidros indoor 

VERSÃO 

DESCRIÇÃO 

BAUDOIN TREND LINE 

1 x tubo carbono (160cm extensível até 10m/35mm 0/480gr) 
1 x cinto ergonómico (130cm) 
1 x depósito de água (O. 5L) 
1 x bateria ( 12V) 
1 x bomba de pulverização (1 O bar) 
1 x controlo remoto wireless 
Multi PADs (26cm) 

"Com muita pinta e sem pinga no chão!" 

Nunca a limpeza de vidros foi tão fácil! O produto certo e o seu 

complemento de trabalho em espaços interiores. Eis o 

BAUDOIN: leve, prático e simples de usar. 

O sistema BAUDOIN permite a limpeza interior de vidros através 

de um tubo de carbono (extensível) ligado a um cinto ergonó

mico que inclui o depósito de água desmineralizada e uma 

bateria com autonomia até 30h, permitindo trabalhar com 

movimentos livres, durante períodos longos. 

É um equipamento indispensável a muitas empresas de presta

ção de serviços de limpeza que dele se servem para manter 

limpas fachadas de vidro, paredes e outras superfícies. 

M?i•B•M 

Vantagens 

100% amiga do meio ambiente; 

100% seguro - trabalho realizado no 

solo, evitando quedas, muitas vezes 

fatais; 

Eficácia redobrada, baseada em água 

desmineralizada; 

Limpeza eficaz de superfícies sensíveis 

com difícil acesso; 

Dispensa o uso arriscado de escadas, 

andaimes ou gruas; 

Excelente custo benefício. 

-

-� 
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https://www.youtube.com/watch?v=lYgdvlKWo3k


LAVAGEM DE CONTENTORES 

Tecnologia amiga do ambiente 

A lavagem periódica dos equipamentos de deposição é essencial sob o ponto de vista da higiene e 

salubridade pública. A FEISTMANTL oferece uma gama completa de unidades compactas de 

lavagem automática e semi-automática de contentores, fixas ou móveis e fáceis de operar. 
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FEISTMANTL 

Lavagem de contentores 

BWA BASIC BWA BASIC PLUS 
VERSÃO 60 a 360 litros 60 a 240 litros 

Lavagem interior Lavagem interior 

automática, automática, 

DESCRIÇÃO lavagem exterior lavagem exterior A 

manual; bomba de ou M; bomba de alta 

alta pressão 120bar pressão 120bar 

RENDIMENTO DE 15 a 30 unidades 20 a 40 unidades 
LIMPEZA (hora) 

Ecológico e rentável 

Grande rentabilidade! Qualidade de limpeza otimizada! 

Amigo do ambiente! Segurança operacional! Unidades 

fixas e móveis, disponíveis com sistemas de reciclagem 

de água, tão compactas e fáceis de utilizar em proces

sos de lavagem automática ou semi-automática. 

BWACOMPACT BWK 1300 
660 a 1100 litros 660 a 1100 litros 

Lavagem interior Lavagem interior e 

automática, exterior automáti-

lavagem exterior A ca; bomba de alta 

ou M; bomba de alta pressão 120bar 

pressão 120bar 

12 a 32 unidades 12 a 32 unidades 

Agora sim, lave contentores até 1100 litros! 

Possibilidade de configurar o equipamento de 

acordo com a exigência dos serviços, o que conduz 

à poupança de tempo, água e dinheiro. 

0 BWA BASIC 

E) BWA COMPACT

O BWK 1300 (disponível em unidade móvel) 

o 

o 
... 
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https://www.youtube.com/watch?v=IoUKVp25xc0


INSPEÇÃO VÍDEO 

Identificação de anomalias nos coletores 

O sistema de inspeção vídeo possibilita inspecionar coletores de esgotos e de águas pluviais 

para localizar possíveis anomalias ou quaisquer outros danos, que são rapidamente identificáveis, 

facilitando assim futuras intervenções de limpeza, reconstrução ou reparações. 
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minCam 
Inspeção vídeo 

VERSÃO 

DIÂMETRO DO COLETOR (mm) 

COMPRIMENTO DO CABO (m) 

DIÂMETRO DA CÂMERA (mm) 

MONITOR TFT 

FORMATO (Video, foto JPEG) 

minCord 

15 - 80 

15 

13 

3.5" HD 

../ 

ARMAZENAMENTO USB/SD CARD 

PESO (kg) 1.5 

eCam29 

50 - 150 

30 

29 

5.6" HD 

../ 

SD CARD 

5 

Equipamentos Rausch - referência mundial 

Na linha de qualidade dos equipamentos de inspeção vídeo 

Rausch, o sistema minCord e as séries mC estão a revolucionar 

o mercado e a despertar o interesse de muitos Municípios e

empresas concessionárias, empresas prestadoras de serviço e 

canalizadores. 

Quer seja uma raiz que bloqueou a entrada, um objeto a 

obstruir a passagem ou um cano danificado, este equipamento 

pode identificar o problema, permitindo determinar rapidamen

te qual a melhor solução de reparação a aplicar em cada caso. 

mC30 Duo 

15 - 200 

15 e 30 

13 e 29 

5.6" HD 

../ 

SD CARD 

11 

mCSO mCSO Duo mC80 

70 - 400 50 - 400 100 - 400 

60 20 e 60 130 

55 29 e 55 55 

8.4" HD 8.4" HD 8.4" HD 

../ ../ ../ 

SD CARD SD CARD SD CARD 

19 21 29 

Vantagens 

A inspeção video do estado de conserva

ção de coletores e caixas de visita 

permite identificar com exatidão a fonte 

de eventuais problemas, possibilitando 

uma intervenção precisa na sua origem, 

sem escavações dispendiosas e morosas. 

O minCord 

O me Series 

O Câmeras com diferentes diâmetros 

o
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https://www.youtube.com/watch?v=J_6y5KhBwvI&index=5&list=PLozaQWk95hyvqGHa_eMZdND_RBoLa30GJ


DESOBSTRUÇÃO DE TUBAGENS 

CABERE - marca de referência 

Equipamentos de última geração desenvolvidos pela CABERE, marca de referência 

do setor, contando com mais de 75 anos de experiência no mercado. 

Equipamentos que garantem máxima eficiência e rapidez no desentu

pimento e limpeza de coletores, tanques, separadores, caixas de 

passagem, linhas de escoamento, entre outros. 
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CABER E 

Desobstrução de tubagens 

VERSÃO G80 G200 

DIÂMETRO DO COLETOR (mm) 20 a 75 50 a 250 

COMPRIMENTO DO CABO (m) 15 30,5 

MOTOR ELÉTRICO (240V) O a 600 rpm 170 rpm 

PESO (kg) 4.5 42 

A garantia de uma limpeza profunda e sem esforço 

G80/G200/G250 - Equipamentos compactos e portáteis 

destinados ao desentupimento de linhas de drenagem na 

cozinha, casa de banho, lavandaria, etc., com tubagem de 

20 a 250mm de diâmetro, consoante o equipamento. Máquina 

com cabo de aço rotativo. A variedade de cabos, cortadores e 

acessórios, permitem uma combinação certa para solucionar 

qualquer problema. 

G14505 - Máquina de alta pressão a hidrojato, concebida 

especificamente para remoção de resíduos em coletores até 

100mm de diâmetro, recorrendo ao jato de água com um 

sistema rotativo. Utilizada com sucesso em hospitais, restauran

tes, hotéis, talhos, fábricas, piscinas, parques temáticos, etc. A 

extensa gama de acessórios de jatos e ponteiras assegura a 

remoção até da sujidade mais profunda.

M?i•B•M 

G250 G1450S 

50 a 250 até 100 

30,5 30.5 

170 rpm 130bar/11.4L por minuto 
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Vantagens 

Desobstrução e limpeza de tubagens de 

forma rentável, eficaz e sem esforço. 

Resolve com máxima rapidez eventuais 

entupimentos, prevenindo inundações e 

danos em unidades industriais ou 

comerciais. Uma gama de produtos 

adequada a cada situação. 

0G80 

f) G250

0 G1450S 
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https://www.youtube.com/watch?v=suvrFf3-sYA


UTENSÍLIOS DE LIMPEZA 

Para um espaço sempre limpo! 

Gama de produtos de uso profissional para limpeza de superfícies industriais e 

comerciais. Limpeza mais fácil e sem riscos indispensáveis em todos os processos 

de limpeza. 
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• Monodiscos, decapantes, detergentes,

tubos telescópicos, mapas, etc.

• Carros de limpeza com 1 ou 2

baldes e demais arrumações (várias

cores disponíveis).
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DEPARTAMENTO URBANO 
CERTOMA, especialista em limpeza urbana 

Assumimos, somos especialistas em matéria de limpeza. A vasta gama de equipa

mentos que comercializamos é prova disso mesmo: pequenos, médios e grandes 

equipamentos profissionais adequados às mais diversas exigências dos nossos 

clientes. Além da limpeza industrial, lideramos o mercado de limpeza urbana, 

águas e saneamento, limpeza de praias e espaços verdes. 

Com o objetivo de assegurar a salubridade dos espaços públicos, proporcionando 

assim elevados índices de qualidade de vida, comercializamos uma vasta gama de 

equipamentos de última geração e de alto desempenho que respeitam as mais 

recentes normas ambientais. 
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VARREDORAS 

LAVADORAS 

ASPIRADORES REMO ÃO DE GRAFITIES 
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LIMPA BERMAS E TALUDES BIOTRITURADORES 

PRAIAS INSPEÇÃO VÍDEO 

BEACHTECH BEACHTECH RAUSCH 

ALTA PRESSÃO REABILITAÇÃO 
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A informação sobre as características técnicas, as descrições, os equipamentos e as ilustrações considera-se correta no momento 

da impressão do catálogo, podendo estar sujeita a alterações sem aviso prévio. 

Para um aconselhamento individual sobre o equipamento apropriado às suas exigências, p.f. consulte-nos. 
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Sede - Mealhada

Zona Industrial de Viadores

Lote 36 | Apartado 36 | 3050-481 Mealhada

T: 231 947 620 | Fax: 231 947 621

Lisboa

R. Comandante Sacadura Cabral, 91

Armazém A | Apartado 1049

2671-801 Santo António de Cavaleiros

T: 219 898 950 | Fax: 219 898 959

Showrooms: 

2ª a 6ª feira: 9.00-18.30h (Mealhada)

9.00-12.30h (Lisboa)
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certoma@certoma.pt

certoma@certoma.pt
www.certoma.pt

    www.facebook.com/CertomaPt
    www.youtube.com/certomapt
    www.linkedin.com/company/certoma
    twitter.com/CertomaPt

Versão tablet 
disponível

Capital social 1.000.000,00€


