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CARRO FUNCIONAL AMÉRICA 

DESCRIÇÃO 
Produzido para ser a estrela de sua empresa profissional, o carro América apresenta importantes detalhes que 
o tornam superior aos demais produtos encontrados no mercado. 
Detalhes que foram desenvolvidos através da observação do dia-a-dia das equipes de limpeza e das 
necessidades das empresas que otimizam a produtividade e a eficiência das tarefas e conservação. 
Destina-se ao transporte de utensílios e produtos químicos diversos, permitindo que todos os equipamentos que 
compõem o sistema de limpeza sejam transportados em uma única vez. Utilizado na higienização de hospitais, 
shoppings, indústrias, supermercados, entre outros. 
VANTAGENS 
- Excelente relação custo x beneficio. 
- Estrutura total em polipropileno, resistente e leve. 
- Plástico liso com cantos arredondados para facilitar a higienização. 
- Rodízios fixos e giratórios revestidos em PVC para redução de ruídos. 
DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA 
- Caixa com tampa removível que acondiciona e protege diversos acessórios, é fácil de ser transportada e 
guardada. 
- Sistema frontal com zíper para retirada do saco de lixo. Evita seu rompimento, preservando a higiene dos 
ambientes do operador. 
- Sistema de fixação dos sacos de lixo através de hastes metálicas, para evitar o rompimento das bordas. 
- Diversos apoios e espaços para acondicionamento de pás, placas e cabos. 
- 04 Colunas de sustentação, deixam o carro mais firme em manobras. 
- Permite a colocação em uma chapa de acrílico, do programa de limpeza a ser executado pelos funcionários 
(opcional). 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
DIMENSÕES (CxLxA) 
- Carro funcional montado: 116 x 57 x 100 cm. 
- Carro Funcional embalado: 87 x 30 x 57 cm. 
- Peso: 18,0 kg. 
CORES 
- Amarelo, Azul, Verde, Vermelho. 
COMPOSIÇÃO 
- Estrutura 100% em polipropileno. 
- Saco coletor em vinil – capacidade: 90 litros/50 kg 
- Rodas em polipropileno revestido de PVC. 


