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IMPIANTO DI LAVAGGIO PASSO  PASSO 
TRASLAZIONE A CATENA POSIZIONATA 

MODELLO  NEMESYS  LPS



SISTEMA DE LAVAGEM CORRENTE POSICIONADA
Esses sistemas permitem que as peças sejam 
processadas diretamente a bordo das ilhas de trabalho, 
evitando onerosas operações de embalagem e 
transporte. A transferência das peças é realizada graças a 
um sistema de transferência com satélites rotativos 
operados por uma mesa rotativa mecânica que garante o 
posicionamento dos satélites durante a carga/descarga. 
Flexibilidade considerável para mudança de acessórios 
personalizados e possível reposicionamento das rampas de 
pulverização e sopro que permite um retrofit total do sistema 
em um tempo muito curto (15 minutos). Além dos implantes 
TR, eles permitem a rotação do satélite em seu eixo 
vertical e a integração do ciclo da fase clareadora.

Eliminação de custos de manuseio e custos de transporte
Retrofitting do sistema em um tempo muito curto
Número de satélites de acordo com o tempo de ciclo e a 
complexidade da peça
Sistemas customizados

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Estes sistemas são adequados para o tratamento com soluções detergentes aquosas de:
- Peças usinadas complexas (corpos de torneira, atuadores pneumáticos, corpos de queimadores, hidrômetros, etc.);
- Peças delicadas com furos cegos e/ou rosqueados (volantes de embreagem, corpos de válvulas, válvulas de corte de 
gás, etc.);
- Peças em linhas de montagem automáticas que requerem lavagem, sopro e secagem perfeita;
- Distribuidores multicanal: hidráulicos, hidráulicos e pneumáticos.
- Etc...

Ciclos de lavagem padrão: lavagem com spray, enxague 
com spray, secagem com secador e secagem com ar quente.
Ciclos de lavagem personalizáveis de acordo com as 
necessidades do cliente.
Rampas de pulverização ajustáveis.
Desliza sob todas as áreas de tratamento para captação de 
água, e descarga da mesma no respetivo tanque, após 
filtração em cestos de malha de aço inoxidável removíveis.
Escorra entre a lavagem e o enxague para evitar misturar os 
banhos.
Tradução de satélite através de cadeia posicionada.
Transferência de satélite por corrente de aço inoxidável 
especial com rodas dentadas especiais de aço inoxidável
Rotação das peças sobre si mesmas por meio de pinhões de 
aço inoxidável giratórios movidos por uma corrente 
motorizada especial de aço inoxidável

Tanques isolados equipados com:
- Aquecimento elétrico
- Sonda de termorregulação
- Torneira de ralo da banheira
- Porta de limpeza de lodo
- Bombas de aço inoxidável para alimentar as rampas de
pulverização
- Inspeção com tampas estanques ao vapor
- Controle de nível automático e reset
- Portas de inspeção de aço inoxidável para áreas de
tratamento.
Acessórios:
- Filtros autolimpantes nas saídas da bomba
- Filtrações de cartucho e/ou filtros magnéticos
- Dispensadores de detergente e economizadores de água
- Separadores automáticos de óleo por gravidade
- Ultrafiltração

We care!



PAINEL ELÉTRICO
COMANDO E CONTROLE

ACESSO TOTAL
PARA DESPERDÍCIOS

SECAGEM

BOMBA MÉDIA
PRESSÃO

INTEGRADO

PAINEL DE TOQUE
 IHM 8"

BARRA DE SEGURANÇA
MANUAL DE OPERAÇÕES

UPLOAD DOWNLOAD

LIMPEZA DA PORTA

TAXAS INDEXADAS PARA
UPLOAD DOWNLOAD

ACESSO TOTAL
PARA 

DESPERDÍCIOS
SECAGEM

SOLUÇÕES PARA MELHORIA CONTÍNUA

COMPRESSOR DE AR
INSTALADO NA MÁQUINA

(a pedido)

INSPEÇÃO COMPLETA
PARA PARTES INTERNAS

LAVAGEM

DUPLA FILTRAGEM EM
BY-PASS PARA

FASE DE LAVAGEM

DUPLA FILTRAGEM EM
BY-PASS PARA

FASE DE LAVAGEM

ENGENHARIA EFICIENTE
Otimização de tempo e espaço

Prevenção e manutenção

Processo de automação

Redução de custos do processo

- Economize espaço no sistema
- Otimização do tempo de ciclo
- Redução de custos do processo

Otimização de 
tempo e espaço

Processo de 
automação

Prevenção e 
manutenção

Redução de custos 
do processo

- Economizando água
- Economia de energia
- Redução de resíduos
- Redução de layout
- Redução de preço/peça

- Otimização do tempo de ciclo
- Otimização de espaço
- Produtividade aumentada
- Redução de custos trabalhistas
- Redução de preço / peça

- Otimização do tempo de ciclo
- Produtividade aumentada
- Redução de custos trabalhistas
- Redução de preço / peça



NÃO APENAS UM PRODUTO, MAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS

I.T.F. sempre foi um exemplo de excelência da 
indústria italiana na área de tratamento e acabamento 
de superfícies, desde sua fundação em 1979. Com 
mais de 6.600 unidades de máquinas instaladas em 
todo o mundo e muitas patentes inovadoras em seu 
portfólio, a I.T.F. continua a melhorar o padrão da 
indústria que oferece soluções integradas de alta 
tecnologia para processos de lavagem industrial, 
jateamento e rebarbação. O know-how e experiência 
na área, adquiridos em décadas de atividade 
constante, permitem-nos fornecer a solução mais 
adequada e eficiente para cada unidade de produção, 
em conformidade com as normas ambientais e de 
segurança para os operadores. Graças às empresas 
do Grupo ITF, podemos oferecer mais do que um 
simples produto, mas soluções e serviços integrados.

Sistemas de lavagem de águaSistemas integrados de escovação e lavagem

Sistemas robóticos de rebarbação por jato de água Sistemas de manuseio, soluções de teste e montagem

Sistemas de jateamento e granalhagem
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