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 TeknoxTeknox

Nosso aplicativo

Esta aplicação pretende ser mais uma ferramenta que a Teknox utiliza para 
melhorar e agilizar os serviços e a comunicação com os seus clientes e o depar-

tamento comercial.

Graças ao aplicativo, vários serviços estão disponíveis, como: o formulário de 
solicitação de peças de reposição, o formulário de coleta de dados para novos 

projetos, o catálogo interativo completo com imagens, vídeos, dados técnicos e 
muito mais.

DIGITALIZE O CÓDIGO Q
e baixe nosso APP

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.teknoxApp.

teknoxAPP&gl=IT

Produtividade
Instalar

O NOVO APLICATIVO TEKNOX



A empresa, fundada como PME em 1967, tornou-se ao longo dos anos a referência no setor da lavagem de peças.

Até o momento, a produção inclui:

Manutenção do carro

Indústria 
gráfica

Estrada de ferro

Impressão 3D

Indústria química e 
fábricas de tintas

Pré-pintura

Indústria 
naval

Corte e 
deformação do tubo

Regeneração

Indústria 
eletrônica

Aeroespacial

Mecanização 
de peças CNC

Petroquímica

Peças 
de estampagem

Materiais 
compostos

Linhas de fabricação 
automatizadas

• EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA E DESENGRAXAMENTO DE PEÇAS NOS DEPARTAMENTOS DE MANUTENÇÃO
• MÁQUINAS PARA LIMPEZA DE PEÇAS NO CICLO DE PRODUÇÃO EM SÉRIE

Mais de 50 anos de experiência

Mais de  10.000 máquinas

Mais de 40 funcionários

6.000 m² de fábrica

80+ países para os quais exportamos



SIMPLEX

LIMPEZA POR 
PULVERIZAÇÃO

ROTAÇÃO 
MOTORIZADA NO 
EIXO VERTICAL

A lavagem é feita pelos jatos superior, inferior e 
lateral, a rotação lenta do cesto é garantido por 
um motorredutor.
A gestão a partir do PLC permite muitas 
possibilidades de personalização, também 
graças a uma ampla variedade de acessórios.

SMALL

SIMPLEX

60
80

SIMPLEX 80

VERSÃO

COMANDOS

NÚMERO DE TANQUES

SETORES DE APLICAÇÃO

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

- CLP com tela sensível ao toque colorida
- Opção Indústria 4.0

- Tanque único

- Manutenção
- Indústria mecânica

SMALL

LAVADORA INDUSTRIAL PARA 
LIMPEZA DE COMPONENTES 
DE PEQUENO E MÉDIO TAMANHO



CARACTERÍSTICAS TECNICAS
• Cesto metálico com rebordo exterior em aço inoxidável AISI 304 (versão S 60)
• Cesto reforçado em malha eletrossoldada com borda externa em aço galvanizado 
• (versão S 80)
• Fechamento de porta assistido com molas a gás e gancho de fechamento
• Componentes de energia elétrica Siemens®
• Tela de toque colorida de 4” para configurações e programas
• Filtro de aço inoxidável Aisi 304 na sucção da bomba
• Vedação do aro
• Estrutura e placas em contato com o líquido em aço inoxidável Aisi 304
• Controle de nível mínimo
• Interruptor de limite de segurança ao abrir a tampa

• Extração de vapor elétrico
• Isolamento térmico com painéis de aço inoxidável Aisi 430
• Fim de curso de segurança com trava de abertura da tampa durante o ciclo
• Painéis sob a cesta com filtros de poços para coleta de gorduras e sólidos

• Bomba elétrica de aço inoxidável com juntas especiais
• Programação semanal de aquecimento e ligação do separador de óleo (se instalado)
• Sistema elétrico IP65, gerenciado com PLC ecrã tátil (DGT V4)
• Aquecimento de líquidos com resistência elétrica em aço inox
• Rotação mecânica da cesta por motorredutor
• Clareamento de soldas internas
• Tubos flexíveis de sucção e descarga (fácil manutenção)
• 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

LAVAGEM AUTOMÁTICA

VERSÃO HT

DADOS TÉCNICOS S 60 S 80
Capacidade de carga 100 kg 100 kg

60 l 130 l
0,55 kW 2,5 bar 120 l / min 0,55 kW 2,5 bar 120 l / min

2,2 kW 6 bar 180 l / min 2,2 kW 5 bar 180 l / min

0,09 kW 0,09 kW

4 kW 4 kW

95 Nmc / h 4 bar 105 Nmc / h 4 bar
0,09 kW 0,09 kW

0,09 kW 70 Nmc / h 0,09 kW 70 Nmc / h

0,37 kW 0,37 kW
--- 4,5 kW

Trifase Trifase

Capacidade do tanque 1

Tanque de aquecimento 1
Motor de rotação de peças

Sopro de ar comprimido

Bomba 1
Bomba de alta pressão 1

Separador de óleo de disco

Extrator de vapor

Bomba de esvaziamento do tanque
Secagem
Alimentando



ACESSÓRIOS

LEGENDA DE ACESSÓRIOS
R: A extração a vapor está incluída na versão HT
B: São necessários painéis sob a cesta (se presentes na lista de preços 
•   para esse modelo)
D: A extração de vapor é obrigatória (se estiver presente na lista de preços 
•   desse modelo)

• Controle do nível máximo de líquido no tanque 1 e eletroválvula de enchimento
• Sopro de ar comprimido [B]
• Secagem do resistor e ventilador do canal lateral da faca de ar [B]
• Sucção elétrica temporizada de vapor [A]
• Cesto de aço inoxidável Aisi 304 (versão S 80)
• Condensador de vapor centrífugo S no carrinho [D]
• Dispensador automático de detergente líquido, instalado no banheiro 1
• Separador de óleo a disco com motorização integrada
• Filtro de mangas de aço inoxidável, instalado no banho 1
• 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
• Predisposição para o uso de contaminantes abrasivos no líquido de lavagem
• Acessórios e válvulas de aço inoxidável em contato com o líquido (KIT FC)
• PLC Siemens S7 1200 - HMI com tela sensível ao toque Weintek
• Bomba de lavagem de alta pressão

• Painéis sob a cesta com filtros de poços para coleta de gorduras e sólidos
• Tanque de retenção de gotejamento em aço inoxidável Aisi 304
• Rampa superior fixada na tampa
• Enxague por aspersão com água da rede e drenagem no tanque.
• Máquina equipada com rodas
• Bomba de esvaziamento do tanque
• Semáforo para identificar o status do sistema

CONEXÕES S 60 S 80
Extração de vapor Ø 50 mm Ø 50 mm

F1 ” F1 ”

F 1 / 2 “ F 1 / 2 “

M 1 / 2 “ M 1 / 2 “

F 1 / 4 “ F 1 / 4 “

F1 ” F1 ”

F1 ” F1 ”

Ø 50 mm Ø 50 mm

Dreno de líquido do tanque

Entrada de ar comprimido

Válvula solenóide de sopro de ar comp.

Bomba de drenagem

Saída de vapor

Válvula solenóide de enchimento de água

Dreno do separador de óleo

SIMPLEXSMALL



AC

LV

HA

HO

PV

AC

PO

L

DL

DIMENSÕES E DESENHO

DIMENSÕES E DESENHO

S 60 S 80
Comprimento 92 cm 112 cm

153 cm 185 cm

86 cm 105 cm

58 cm 78 cm

38 cm 43 cm

83 cm 92 cm

64 cm 84 cm

64 cm 84 cm

80 ° 80 °

85 Kg 98 kg

75 dBa 75 dBa

70 dBa 70 dBa

L

HO

PO

DL

HL

AC

LV

PV

HA

RU

W

RU_HT

Altura com máquina aberta

Profundidade com máquina aberta

Diâmetro de lavagem

Altura de lavagem

Altura de carregamento

Largura do tanque

Profundidade do tanque

Ângulo de abertura

Nível de ruído LT

Peso

Nível de ruído HT



SIMPLEX

LIMPEZA POR 
PULVERIZAÇÃO

ROTAÇÃO 
MOTORIZADA NO 
EIXO VERTICAL

A lavagem é feita pelos jatos superior, inferior e 
lateral, a rotação lenta docesto é garantido por 
um motorredutor.
A gestão a partir do PLC permite muitas 
possibilidades de personalização, também 
graças a uma ampla variedade de acessórios.

MEDIUM

SIMPLEX

100
120

SIMPLEX 100

VERSÃO

COMANDOS

NÚMERO DE TANQUES

SETORES DE APLICAÇÃO

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

- CLP com tela sensível ao toque colorida
- Opção Indústria 4.0

- Tanque único

- Manutenção
- Indústria mecânica

MEDIUM

LAVADORA INDUSTRIAL PARA 
LIMPEZA DE COMPONENTES 
DE PEQUENO E MÉDIO TAMANHO



MEDIUMMEDIUM

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
• Extração elétrica temporizada de vapores
• Cesto reforçado em malha eletrossoldada com borda externa em aço galvanizado
• Fechamento de porta assistido com molas a gás e gancho de fechamento
• Componentes de energia elétrica Siemens®
• Tela de toque colorida de 4” para configurações e programas
• Filtro de aço inoxidável Aisi 304 na sucção da bomba
• Vedação do aro
• Estrutura e placas em contato com o líquido em aço inoxidável Aisi 304
• Controle de nível mínimo
• Interruptor de limite de segurança ao abrir a tampa

• 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
• Rotação mecânica da cesta por motorredutor
• Clareamento de soldas internas
• 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

• Isolamento térmico com painéis de aço inoxidável Aisi 430
• Fim de curso de segurança com trava de abertura da tampa durante o ciclo
• Painéis sob a cesta com filtros de poços para coleta de gorduras e sólidos

VERSÃO HT

LAVAGEM AUTOMÁTICA
DADOS TÉCNICOS S 100 S 120
Capacidade de carga 200 kg 300 kg

210 l 270 l
1,5 kW 2,5 bar 200 l / min 1,5 kW 2,5 bar 200 l / min

3,0 kW 6 bar 250 l / min 3,0 kW 6 bar 250 l / min

0,09 kW 0,09 kW

6 kW 8 kW

130 Nmc / h 4 bar 150 Nmc / h 4 bar
0,09 kW 0,09 kW

0,25 kW 320 Nmc / h 0,25 kW 320 Nmc / h

0,37 kW 0,37 kW
4,5 kW 4,5 kW
Trifase Trifase

Capacidade do tanque 1

Tanque de aquecimento 1
Motor de rotação de peças

Sopro de ar comprimido

Bomba 1
Bomba de alta pressão 1

Separador de óleo de disco

Extrator de vapor

Bomba de esvaziamento do tanque
Secagem
Alimentando



ACESSÓRIOS

LEGENDA DE ACESSÓRIOS
B: São necessários painéis sob a cesta (se presentes na lista de preços
•   para esse modelo)
C: a altura útil de lavagem é reduzida em 130 mm

• Controle do nível máximo de líquido no tanque 1 e eletroválvula de enchimento
• Sopro de ar comprimido [B]
• Secagem do resistor e ventilador do canal lateral da faca de ar [B]
• Abertura e fechamento pneumático da tampa com controle de segurança bimanual
• Cesto de aço inoxidável Aisi 304
• Condensador de vapor centrífugo S no carrinho
• Controle bimanual para rotação da cesta com a tampa aberta
• Carrinho externo em aço inox Aisi 304 com bandeja coletora e rodas com freio de segurança [C]
• Cesto/plataforma adicional em aço inoxidável
• Carro externo adicional em aço inoxidável Aisi 304
• Dispensador automático de detergente líquido, instalado no banheiro 1
• Separador de óleo a disco com motorização independente
• Separador de óleo pneumático externo
• Filtro de mangas de aço inoxidável instalado no banheiro 1
• 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
• Lavagem manual 80 bar com pistola e luvas

• Lavagem manual a 8 bar com pistola e luvas
• Predisposição para o uso de contaminantes abrasivos no líquido de lavagem
• Acessórios e válvulas de aço inoxidável em contato com o líquido (KIT FC)
• PLC Siemens S7 1200 - HMI com tela sensível ao toque Weintek
• Bomba de lavagem de alta pressão
• Painéis sob a cesta com filtros de poços para coleta de gorduras e sólidos
• Tanque de retenção de gotejamento em aço inoxidável Aisi 304
• Rampa superior fixada na tampa
• Enxague com água da rede e drenagem no tanque
• Máquina equipada com rodas
• Bomba de esvaziamento do tanque
• Semáforo para identificar o status do sistema

CONEXÕES S 100 S 120
Extração de vapor Ø 80 mm Ø 80 mm

F1 ” F1 ”

F 1 / 2 “ F 1 / 2 “

M 1 / 2 “ M 1 / 2 “

F 1 / 4 “ F 1 / 4 “

F1 ” F1 ”

F1 ” F1 ”

Ø 50 mm Ø 75 mm

Dreno de líquido do tanque

Entrada de ar comprimido

Válvula solenoide expulsão de ar comp.

Bomba de drenagem

Saída de vapor

Válvula solenoide enchimento de água

Dreno do separador de óleo

SIMPLEXMEDIUM



HA

HO

PO
PV

LV

AC

L
DL

PO

DIMENSÕES E DESENHO

DIMENSÕES E DESENHO

S 100 S 120
Comprimento 146 cm 166 cm

191 cm 211 cm

175 cm 210 cm

97 cm 117 cm

54 cm 70 cm

67 cm 67 cm

110 cm 130 cm

120 cm 135 cm

60 ° 60 °

155 Kg 225 Kg

75 dBa 75 dBa

70 dBa 70 dBa

L

HO

PO

DL

HL

AC

LV

PV

HA

RU

W

RU_HT

Altura com máquina aberta

Profundidade com máquina aberta

Diâmetro de lavagem

Altura de lavagem

Altura de carregamento

Largura do tanque

Profundidade do tanque

Ângulo de abertura

Nível de ruído LT

Peso

Nível de ruído HT



www.teknox.net

TEKNOX ITALY
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