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MÁQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL 
ACIONAMENTO AUTOMÁTICO 
DOS TUBOS DE LAVAGEM, DESENVOLVIDO DE 
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

LAVAGEM POR 
PULVERIZAÇÃO

VERSÃO

COMANDOS

SETORES DE APLICAÇÃO

NÚMERO DE TANQUES

LINEARJET

Este tipo de máquina de limpeza industrial é 
geralmente recomendado quando as dimensões 
das peças a serem lavadas e desengorduradas são 
tais que não é possível recomendar arruelas com 
plataforma circular.
A principal característica desta máquina de limpeza e 
desengorduramento é que as peças a serem lavadas 
permanecem em posição estática e os tubos de 
pulverização se movem ao redor das peças.
Os tubos superior, dianteiro e traseiro se movem 
por meio de um sistema de corrente motorizado, 
enquanto os tubos inferiores e laterais são do tipo 
rotativo. A gestão PLC permite muitas possibilidades 
de personalização, também graças a uma ampla 
escolha de acessórios.

- LT (aquecimento até 60 ° C)
- HT (aquecimento até 80 ° C)

- CLP com ecrã tátil colorida
- Opção Indústria 4.0

- Manutenção
- Indústria mecânica / aeronáutica
- Indústria gráfica e de cores
- Tratamento da superfície
- Químico

- Tanque único
- Tanque duplo
- Tanque triplo



HC

AC

P

PV

L

AL 

AL 

HA 
HL

AC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACESSÓRIOS

LEGENDA DE ACESSÓRIOS

• Abertura e fechamento pneumático da tampa com controle de segurança bimanual
• Extração elétrica temporizada de vapores
• Cilindros pneumáticos ISO e válvulas de segurança pneumáticas “anti-queda”
• Componentes de energia elétrica Siemens®
• Tela de toque colorida de 4” para configurações e programas
• Filtro Caset 6 filtros verticais em Aisi 304 para pré-filtrar o líquido de retorno no tanque
• Filtro de aço inoxidável Aisi 304 na sucção da bomba
• Tripla vedação da porta (inferior, superior e lateral)
• Estrutura e placas em contato com o líquido em aço inoxidável Aisi 304
• Controle de nível mínimo
• Interruptor de limite de segurança na abertura da porta
• Manuseio dos tubos porta-bicos em toda a área de lavagem
• Plataforma reforçada em grade prensada com borda externa elevada em aço galvanizado
• Bomba elétrica de aço inoxidável com juntas especiais
• Programação semanal para ligar o aquecimento e o separador de óleo (se instalado)
• Sistema elétrico IP65, gerenciado com tela de toque PLC (DGT V4)
• Aquecimento de líquidos com resistência elétrica em aço inox
• Clareamento de soldas internas
• Tanques acessíveis do lado de fora
• Estrutura de rolamento inferior em aço inoxidável
• Tubos de lavagem em aço inoxidável Aisi 304 com bicos de lâminas profissionais em aço inoxidável
• Válvulas de drenagem para tanques vazios
• Válvula manual para enchimento de água

• Controle do nível máximo de líquido no tanque e eletroválvula de enchimento
• Soprado com ar comprimido
• Secagem com resistência e soprador de canal lateral com faca de ar
• Desmineralizador de resina mista com medidor de condutividade
• Gabinete elétrico remoto separado
• Condensador de vapor centrífugo S
• Condensador de vapor centrífugo M
• Dispensador automático de detergente líquido
• Separador de óleo a disco com motorização independente
• Separador de óleo pneumático externo
• Filtro de saco de aço inoxidável
• Vela magnética para filtro de mangas para pó ferrítico
• Dispositivo para conexão remota e assistência para Weintek HMI
• Indústria 4.0 pronta para Weintek HMI
• Carga e descarga motorizada da plataforma [C]
• Acessórios e válvulas de aço inoxidável em contato com o líquido (KIT FC)
• PLC Siemens® S7 1200 - IHM com tela sensível ao toque Weintek
• Bomba de reforço do tanque mais limpo para o tanque mais poluído
• Bomba de esvaziamento do tanque
• Torre luminosa para identificar o status do sistema

C: a altura útil de lavagem é reduzida em 130 mm
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