
WAP GTW 55
Soprador e Aspirador de Água e Pó



Soprar, aspirar água 
e aspirar pó

3 GRANDES FUNÇÕES EM 
APENAS UM PRODUTO

Indicado para trabalhos pesados

É indicado para uso em comércios, clubes, condomínios, 
chácaras, lava cars, estofados, oficinas, tapetes etc.

LAVA CARS ESTOFADOS TAPETESCOMÉRCIOS



Soprador portátil, ideal para 
atividades externas

Aspira com facilidade áreas 
que exigem grande esforço!

Robustez, desempenho 
e alta capacidade



Limpeza profissional

1600 W de potência.
Garante a aspiração de sólidos e 
líquidos com grande eficiência.

55 litros de capacidade

Ideal para serviços pesados.

5 metros de cabo elétrico
Mais mobilidade para a 

limpeza de grandes áreas.

Sistema de dreno
Fácil esvaziamento 

pela mangueira dreno.



Tecnologia inovadora

Permite que o cabeçote do 
produto seja removido para 
uso como soprador portátil.

Ideal para atividades externas.



Mais mobilidade

Com a alça 
acoplada ao 
cabeçote é 
possível ter mais 
firmeza e rigidez.

Os quatros rodízios 
permitem um 

deslocamento mais 
fácil e sem esforço.



Acessórios perfeitos para 
uma limpeza completa!

Com suportes disponíveis para 
guardar as extensões e os bicos 

(canto, múltiplo, escova e estofado) 
que acompanham o produto.

BICO
ESCOVA

BICO

CANTO

BICO
MÚLTIPLO

BICO
ESTOFADO



Retém ácaros e bactérias proporcionando 
um ambiente saudável e evitando 

problemas alérgicos e respiratórios.

FILTRO HEPA

Garante a integridade do produto.

FILTRO ESPUMA



Conteúdo da Embalagem

1 Soprador e Aspirador de Água e Pó WAP GTW 55

1 Bico canto

1 Bico escova

1 Bico estofado

1 Bico múltiplo para carpetes, tapetes e piso frio

1 Mangueira de sucção com 2,5 metros

2 Extensores de plástico

1 Bico soprador de folhas

1 Filtro HEPA Permanente

1 Filtro espuma lavável

Componentes

Cabo elétrico 5 metros

Alça para transporte

4 Rodas para transporte

Porta acessórios

Bocal de sopro

Trava do soprador

Trava do cabeçote

Bóia de proteção do motor

Especificações

Tipos de filtro: HEPA e Espuma

Motor universal

Potência: 1600 W

Dimensões da Embalagem: 44,5 cm x 44,5 cm x 63 cm

Dimensões do produto: 46 cm x 46 cm x 65 cm

Vácuo: 230 mbar

Capacidade total: 55 L

Capacidade útil do recipiente (líquidos/sólidos): 34,5 L / 
49,7 L

Peso líquido: 6,5 Kg

Cabo elétrico: 5 m

Mangueira: 2,5 m



Referência no mercado e 
melhor na categoria

Soprador e Aspirador de Água e Pó

WAP GTW 55




