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A Escobras
A ESCOBRAS é especialista na fabricação e comercialização de soluções diferenciadas para a
limpeza mecanizada com equipamentos 100% nacionais há mais de uma década.
Nossa missão é a melhoria contínua de nossos processos de fabricação, sempre com foco na
qualidade, na eficiência e na inovação. Dessa forma, podemos oferecer a nossos clientes de
diversos segmentos do mercado produtos com o melhor custo-benefício quando se fala em
limpeza mecanizada, além de projetos personalizados para atender suas necessidades
específicas.
Na ESCOBRAS, você encontra, além de nossos produtos, uma equipe altamente capacitada,
comprometida e treinada para auxiliar nossos clientes no momento da compra e também no
pós-venda, oferecendo todo o suporte técnico necessário para que possam aproveitar da
melhor maneira nossos equipamentos.
Sobretudo, com o intuito de facilitar ao máximo a vida de nossos clientes, estamos sempre
disponíveis em nossos canais de comunicação: site, telefone e e-mail.

Uma empresa do grupo Tufann



CLIQUE E 
CONHEÇA 

MAIS

https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/


TF120
Aspirador Urbano

Descrição
Aspirador Urbano Pedestre - Gasolina.
O Aspirador Urbano TF120 é indicado para limpeza de parques,
vias públicas, praças e estacionamentos.

* Caçamba: 120 l
* Motor: Makita – MM4 43 cm
* Potência (hp): 2 cv
* Tanque / Combustível: 600 ml
* Consumo: 0,5 l p/h
* Óleo: 80 (SAE 10W30)
* Ruído: 104 dba
* Autonomia: 2 horas
* Dimensões: 450 x 551 x 1188 (C x L x A) mm

Informações Técnicas
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https://youtu.be/pHR-KcGeP0A


TF570
Capinadeira

Descrição
Capinadeira Manual - Gasolina
A TF570 é uma capinadeira manual, robusta a gasolina, ideal para
trabalhos pesados. Corta a relva em locais de difícil acesso, fazendo o
trabalho fácil que demoraria horas com ferramentas manuais.

* Produtividade Teórica: 2.300 m2h
* Faixa de Limpeza: 570 mm
* Direção: Mecânica Ajustável
* Ruído: 79 DB
* Velocidade do Motor: 3600 RPM
* Sistema de Partida: Elétrica
* Combustível: Gasolina
* Capacidade Tanque Combustível: 3,6 Litros
* Dimensões : 1900 (C) x 586 (L) x 990 (A) mm
* Motor: Honda GX 160
* Velocidade de Deslocamento Roçando: Variável
até 3,0 Km/h
* Peso: 82 Kg

Informações Técnicas
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https://www.youtube.com/watch?v=ZsqTdQoKuYo&t=22s


SW45
Varr. de Escada e Esteira Rolante

Descrição
Varredeira de Escada e Esteira Rolante - Cabo.
A SW45 é ideal para sucção dos resíduos que se acumulam nas estrias e
ranhuras do sistema rolante. Seu alto poder de aspiração deixa escadas e
esteiras sempre limpas e com aparência de novas. Portátil: ideal para uso
em aeroportos, estações de trem e metrô, lojas, hotéis, hipermercados,
edifícios comerciais, shopping centers. Baixa manutenção e alta
durabilidade.

* Velocidade das Escovas: 353 rpm
* Potência do Motor das Escovas: 270 w
* Potência do Motor do Vácuo: 2x1100 w
* Diâmetro das Escovas: 152 mm
* Faixa de Limpeza: 460 mm
* Nível de Ruído: 68 dba
* Voltagem / Amperagem: 220 v / 8 amp
* Capacidade:3.9 l
* Peso: 43 kg

Informações Técnicas
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https://youtu.be/zmzwQeOjKPQ


MAX1500
Polidora de Piso

Descrição
Polidora de Piso Pedestre - Cabo.
Alto brilho, alta produtividade e maior vida útil a camada de cera. Corpo
construído em plástico de engenharia rotomoldado. Desenhada para suas
necessidades, altamente resistente a impactos. Dispensa pinturas de
restauração, não amassa e atua também como isolante de choques
elétricos. Extremamente silenciosa.

* Faixa de Limpeza: 510 mm
* Velocidade Rotação: 1.450 rpm
* Produtividade Teórica: 1.300 m2/h
* Comprimento Cabo: 12 m
* Voltagem / Amperagem: 220 v / 8,8 amp
* Peso: 45 Kg
* Medidas: 800 x 500 x 1200 mm

Informações Técnicas
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https://youtu.be/htl3JzZt6PM


SHINE STAR
Polidora de Piso

Descrição
Polidora de Piso Pedestre - GLP / ETANOL.
A Polidora SHINE deixa a superfície do piso limpa e com alto brilho,
tirando todos os riscos, fazendo com que o piso fique com aspecto novo.
Construída em duas versões GLP e ETANOL, fácil manuseio, que pode ser
usada em indústrias, shoppings, supermercados ou qualquer outro tipo
de limpeza profissional. Mantenha seu piso brilhante e com aparência de
novo.

* Faixa de Limpeza: 680 mm
* Velocidade Rotação: 2.000 rpm
* Produtividade Teórica: 1.900 m2/h
* Consumo Combustível: 1,8 l p/h / 0,600 kg/h
* Motor: 16 hp / 452 cc
* Capacidade de Combustível: 12 l / 8 Kg
* Peso: 98 kg / 111 kg
* Medidas: 1350 x 780 x 900 mm

Informações Técnicas
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https://youtu.be/4pVfMGZ-6B0


Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 74 Vila Saiago, Guarulhos – SP
(11) 4969-4203 / (11) 97172-2768

comercial@escobras.com.br

WWW.ESCOBRAS.COM.BR

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971722768
https://www.instagram.com/escobras/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/escobras
https://www.linkedin.com/company/escobras-brasil-limpeza-mecanizada/about/
https://escobras.com.br/

