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É POSSÍVEL PERSONALIZÁ-LA COMPLETAMENTE

VANTAGENS

COMPONENTES COM A QUALIDADE MADE IN ITALY

A DPFXMatic é produzida na Itália com componentes italianos de alta gama, garantindo a 
confiabilidade ao longo do tempo.

DPFXMatic

Personalização
de etiqueta própria

Design personalizado da 
estrutura, seja na forma, que 

nas cores da empresa

Personalização gráfica do 
painel de controle com o 

logotipo da empresa

Software com a programação 
personalizado como 

especificado pelo cliente

A sua marca será
sempre bem visível

A DPFXMatic da Proxind é uma máquina única em seu gênero para a limpeza de filtros 
anti-partículas, projetada especificamente aos fabricantes de soluções de limpeza e 
enxágue.

A inovação da Proxind está na execução desta função com um dispositivo portátil e totalmente 
automático, melhorando a eficácia.

A limpeza do filtro anti-partículas é efetuada pela máquina através da injeção da solução de 
limpeza diretamente no filtro, de forma totalmente automática e sem a necessidade de desmontar 
alguma peça do veículo, permitindo um ganho de tempo considerável.

UTILIZO FACILITADO

Utilização através de
um único operador

Intuitiva e completamente 
automática

Painel de controle com quatro 
leds de visualização e apenas 

um botão
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Os veículos a diesel possuem um sistema de monitoração eletrônico que controla o 
funcionamento do filtro anti-partículas, que em caso de mau funcionamento aciona no painel a 
relativa espia.
Outros sinais de mau funcionamento do FAP [filtro anti-partículas] são o aumento de consumo, 
queda da performance do veículo, com consequente perda de potência do motor, e a sensação 
que o motor funcione de modo intermitente.
Com o passar do tempo isto pode causar a obstrução ou dano no filtro anti-partículas.

Quando desejar limpar o FAP obstruído em maneira tradicional é preciso:

1. Desmontá-lo
2. Usar o ar comprimido em diversas ocasiões e sempre em um ambiente idôneo
3. Aquecer o filtro anti-partículas, em várias fases, no formo (em uma das quais a 615°C)

Em alguns casos poderá até mesmo ser necessária a substituição do componente a um custo muito 
elevado.

Para evitar todos esses problemas, é uma boa prática efetuar uma manutenção preventiva de limpeza do 
filtro anti-partículas em motores a diesel, eliminando a sujeira, a fuligem, as cinzas e outros contaminantes 
evitando assim problemas ao motor.

A DPFXMatic da Proxind permite realizar esse tratamento sem a necessidade de desmontar alguma peça do 
motor, permitindo um ganho considerável de tempo e custos.

FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO E INTUITIVO

A DPFXMatic da Proxind apresenta um funcionamento caracterizado por quatro fases:

A máquina DPF injeta a solução de limpeza por um 1 e a deixa agir por 5 minutos.1

Ao final dessa operação, é necessário ligar o motor e acelerar de 2.000 - 2500 rpm por 5 
minutos, sucessivamente o motor deve ser deixado com rpm no mínimo.

2

Ao final do tratamento é necessário desligar o motor, desconectar a máquina e restabelecer 
todas as conexões à configuração original.

4

Sucessivamente, a solução de limpeza é colocada no reservatório DPF e a máquina injeta a 
solução por 1 minuto. Posteriormente, o motor deve ser acelerado de 2.000 - 2500 rpm por 
5 minutos.
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A comodidade da limpeza automática
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Máquina de limpeza de filtro 
anti-partículas em veículos a diesel.

SPECIFICHE DATI

Dimensões do modelo padrão: 161 x 232 x 339 mm (L x H x P)

Peso do modelo padrão:  5 Kg

Alimentação: 12 Vdc – através da bateria do veículo através do 
seu relativo cabo de alimentação

Bomba: Bomba de engrenagens Vectra de conexão direta

Reservatório de aditivo: 1 litro ou 3 com sensor de nível mínimo

Tubo de serviço: Tubo com conexão rápida

Tratamento personalizado: É possível realizar o tratamento utilizando 
somente a solução de limpeza ou efetuar um ciclo 
de limpeza e um enxágue com duas soluções 
diferentes. Os intervalos de tempo são 
personalizáveis por tipo de solução utilizada

ESPECIFICAÇÕES DADOS TÉCNICOS
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