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IMPIANTO DI LAVAGGIO POSIZIONATO 

A TAVOLA ROTANTE PASSO  PASSO 

MODELLO  NEXUS  TR



SISTEMA DE LAVAGEM COLOCADO COM MESA GIRATÓRIA

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.
- Outras

Totalmente fabricado em aço inoxidável AISI 304
Ciclos de lavagem personalizáveis conforme o objetivo 
necessário, seja qual for o seu uso: lavagens com spray, 
lavagens com spray, espiráculos colocados com ar comprimido, 
secagem com ar quente reciclado.
Rotação de satélites por meio de  mesa mecânica indexada.
Telas e divisórias para cada seção.
Drenar entre lavagens-lavagens e lavagens-enxaguamentos 
evitar banhos de mistura.
Rampas de pulverização ajustáveis.
Desliza sob todas as áreas de tratamento para captação de 
água, e descarga da mesma no respectivo tanque, após 
filtração em cestos de malha de aço inoxidável removíveis.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

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!

Eliminação de custos de manuseio e custos de transporte
Retrofit do sistema em um tempo muito curto
Número de satélites dependendo do tempo de ciclo e da 
complexidade da peça
Sistemas personalizados

Estes sistemas de lavagem por pulverização 
equipados com mesa rotativa (tr) destinam-se à 
lavagem, sopro e secagem de peças com carga/
descarga em posição coincidente ou adjacente. A 
máquina é equipada com um transportador de 
mesa giratória e as peças são colocadas em paletes 
de peças removíveis para qualquer reequipamento e 
mudanças de produção. Em geral, esses sistemas 
são criados para atender às necessidades de 
lavagens calibradas e de precisão com 
solicitações de contaminação residual. Eles permitem 
que as peças sejam processadas diretamente a 
bordo das ilhas de trabalho, evitando operações 
onerosas de encaixotamento e transporte.



ENGENHARIA EFICIENTE

SOLUÇÕES PARA MELHORIA CONTÍNUA

TAXAS INDEXADAS PARA
UPLOAD DOWNLOAD

FILTRAÇÃO
DERIVAÇÃO

BAST CHILLER DE
CONDENSAR

ASPIRADOR PARA
EXTRAÇÃO DE VAPOR
AMORTECEDOR DE AR

ARRA DE SEGURANÇA
MANUAL DE OPERAÇÕES

UPLOAD DOWNLOAD

ACESSO COMPLETO A
BICOS DE PULVERIZAÇÃO, 

TODOS
RAMPAS E COLETORES

 TABLET INSTALADO
AO LADO DA MÁQUINA

Optimización de tiempo y espacio

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

PAINEL DE TOQUE
 IHM 4"

ACESSO TOTAL
AOS DEFLECTORES DE

SECAGEM

CONTROLE DE NÍVEL
TANQUES E RESTAURAÇÃO

AUTOMÁTICO

SEPARADOR DE 
ÓLEO

INTEGRADO

O PREENCHIMENTO
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA

DETERGENTE



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 oferecendo soluções 
integradas alta tecnologia para processos industriais 
de lavagem, jateamento e rebarbação. O saber-fazer 
e a experiência no campo, adquirida em décadas de 
atividade constante, permite-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 por spray e ultrassónicoSistemas integrados de escovação e lavagem

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

Sistemas de jato e granalhagem
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