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Lava Botas
convencional 3P

Automático

O lava botas manual é um equipamento Engmaq,  indicado para
locais com um alto fluxo de pessoas, a fim de facilitar a higienização
das botas em indústrias como as do ramo alimentício, diminuindo as

chances de qualquer contaminação. 
 

Dimensões do equipamento

Itens do Modelo Itens do Volume

1 Lava botas Convencional 3P

4 parafusos soberbo M6x35mm

4 Buchas  6mm para  concreto
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Mangueira PU8 Laranja 400mm

8 Parafuso Sextavados M8X16mm

8 Porca Travante M8



Engmaq – Máquinas e Equipamentos Industriais Ltda.
Rua Norberto Alfredo Engel, N. 204 

Bairro Renascer - Peritiba, SC 
CEP: 89750-000 – Brasil

CNPJ: 11.148.766/0001-34
Insc. Estadual: 255.942.028
Telefone: (49) 3453 – 1632

Visite o Site: www.engmaq.com
 

Instalação

Para a instalação  e necessário um ponto de fornecimento
de água e um local para saída da água de esgoto.

É necessário que o piso do local de instalação esteja
nivelado.

Nessas condições deve ser realizado as marcações e a
furação do piso onde será instalado.

Fazer a colocação das buchas 8 mm na furação .

Posicionar o lava botas centralizando com a furação.

Fazer a fixação com os parafusos soberbo M6x35mm.

Para fixar a mangeira precione a  ponta do conector e
faça o encaixe.

Faça a conexão entre a saída de esgoto 2" do lava
botas e o ponto de esgoto do local instalado.

Instruções de uso

Gire a barra de acionamento para fazer a
higienização.

Posicione o pé na grade sobre a escova conforme
na imagem.

Montagem
Retire o produto da embalagem tomando cuidado
para não perder nenhum item do volume.

Coloque próximo ao local de instalação, onde deverá
ter um ponto de fornecimento de água energia e de
descarte da água de esgoto.

Levante a base onde está fixada o quadro de
comando conforme a imagem abaixo.

Com o auxilio de uma chave de boca nº13 ou
ferramenta correspondente de sua preferência, faça a
fixação com os parafuso sextavados M8X16mm e as
porcas travantes M8 nas duas laterais do
equipamento.

Posicione a parte superior do equipamento
responsável pelo acionamento. Com a mesma
ferramenta utilizada anteriormente faça a fixação
com os parafusos M8x16mm e porca travante M8.

Com o Lava Botas devidamente nivelado e fixado, fazer
alimentação da água através da válvula solenoide. Entrada
1/2" BSP. 

Para melhor higienização, deve ser colocado um
reservatório de detergente. Para o funcionamento da
entrada de detergente utilize a mangueira PU laranja 
 fazendo a conexão entre o reservatório e o conector PU
logo a baixo da válvula.

Faça a instalação elétrica energizando o quadro
elétrico. O técnico responsável deve  fazer a
alimentação conforme o indicado pelo esquema
elétrico que acompanha o equipamento.
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