
Tecnologia de vanguarda = melhor 
máquina de limpeza de pavimentos

Serviço remoto preditivo 
através de dados na cloud

Programas de 
limpeza personalizados 
e pré-definidos

O sistema calcula e fornece 
a quantidade indicada de 
produtos químicos e água

Ajuste automático da 
escova

até 25% 
de poupança na 

manutenção e custos 
de paragem indevida

50% 
 de poupança 

em solução de limpeza e água

40% 
mais autonomia

100% 
de controlo 

sobre a operação

Esta próxima geração de tecnologia de registos, 
armazena e comunica muitos dados durante o 
funcionamento. Os clientes podem compreender 
a utilização e funcionamento do seu parque 
de máquinas de uma forma que nunca esteve 
disponível. Isto leva a uma gestão pró-ativa 
do tempo de funcionamento com manutenção 
preditiva. Proporcionando uma visão de detalhe 
que, em última análise, conduz a melhores
desempenhos. A aplicação mostra aos nossos 
técnicos como reparar rapidamente as falhas 
ou avarias mais comuns.

O ecrã táctil permite uma operação de limpeza 
avançada, mostrando elementos chave como
velocidade e a área limpa. A interface pode 
ser personalizada para ter funções chave 
diretamente acessíveis e programas de limpeza 
pré-definidos. Com um simples toque as 
definições são ativadas. Ilustrações de 
informação codificadas por cores farão com 
que o utilizador esteja sempre em pleno controlo.

O sistema calcula e fornece a quantidade ideal 
de produto químico para qualquer tarefa ou tipo 
de pavimento, assegurando uma limpeza 
superior enquanto controla e reduz o consumo 
de produtos químicos. O fluxo de água é 
automaticamente ajustado à velocidade 
de limpeza para reduzir o reabastecimento 
e o tempo improdutivo, maximizando a eficácia 
e simplificando a operação de limpeza.

Possibilidade de ajustar dinamicamente a 
pressão da escova para prolongar a autonomia 
da bateria em mais de 40%.
Se a pressão total da escova não for necessária 
para níveis leves de sujidade, a pressão de 
escovagem pode ser modificada com o simples 
premir de um botão.

Faça a melhor escolha para a sua operação de limpeza de pavimentos.
Para mais informações ou para contactar os nossos especialistas, visite a nossa página em www.diversey.com.pt

incorpora todas estas tecnologias 


