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TWISTER

LIMPEZA POR 
PULVERIZAÇÃO

ROTAÇÃO MOTORIZADA 
NO EIXO HORIZONTAL

As peças são colocadas dentro de uma caixa de malha 
de aço inoxidável eletrossoldada com tampa.
É especialmente indicado para a lavagem de peças 
pequenas ou médias, como peças torneadas, peças 
torneadas, juntas, etc.

TWISTER 80

VERSIÓN

COMANDOS

NÚMERO DE TANQUES

SECTORES DE APLICACIÓN

- LT (calentamiento hasta 60 ° C)
- HT (calentamiento hasta 80 ° C)

- PLC con pantalla táctil a color
- Opción Industria 4.0

- Tanque único

- Tratamiento de superficies
- Industria Mecánica
- Industria Aeronáutica
- Electrónica / Química / Farmacéutica

MÁQUINA DE LIMPEZA DE PEÇAS POR 
ASPERSÃO EM CESTO ROTATIVO 
NO EIXO HORIZONTAL

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
• Fechamento de porta assistido com molas a gás e gancho 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
• Junta de borracha
• 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 de aquecimento e ligação do 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 flexíveis de sucção e entrega (Manutenção fácil)
• 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

TWISTER
80
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VERSIONE
- LT (riscaldamento fino a 60°)

- HT (riscaldamento fino a 80°)

ACESSÓRIOS
• Verifique o nível máximo de líquido no tanque e encha a válvula solenoide
• Sopro de ar comprimido [B]
• Secagem do resistor e ventilador do canal lateral da faca de ar [B]
• Sucção elétrica temporizada de vapor [A]
• Condensador de vapor centrífugo S no carrinho [D]
• Dispensador automático de detergente líquido, instalado no banheiro 1
• Separador de óleo a disco com motorização independente
• 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
• Kit de cesto giratório motorizado em aço inoxidável
• 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

• Enxague por aspersão com água da rede e drenagem 
• no tanque.
• Máquina equipada com rodas
• Bomba de esvaziamento do tanque
• Torre luminosa para identificar o status do sistema
• Caixa de aço inoxidável com 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 de coleta de gordura 
• e sólidos

R: A sucção está incluída na versão HT
B: Os painéis abaixo da cesta são obrigatórios (se presentes      
a   na tabela de preços para esse modelo)
D: A extração de vapor é obrigatória (se presente na tabela 
a   de preços para esse modelo)

VERSÃO HT

LEGENDA DE ACESSÓRIOS

LIMPEZA POR PULVERIZAÇÃO

DADOS TÉCNICOS TW 80
Capacidade de carga 80 kg

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

2,2 kW 5 bar 180 l / min

0,18 kW

4 kW

50 Nmc / h 4 bar
0,09 kW

0,09 kW 70 Nmc / h

0,37 kW
4,5 kW

Capacidade do tanque 1

Aquecedor de tanque 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 drenagem do tanque
Secagem

DIMENSÕES E DESENHO TW 80
Comprimento 130 cm

185 cm
105 cm

30 x 45 cm

18 / 30 cm

92 cm

80 °
140 Kg

75 dBa
70 dBa
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Altura com máquina aberta
Profundidade com máquina aberta

Área de lavagem

Altura de lavagem

Altura de carregamento

Ângulo de abertura

Ruído LT

Peso

Ruído HT



www.teknox.net
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