
proxind. it

Reservatório para lavagem de peças 
com detergentes ecológicos à base 
de água com micróbios.

ITALY
MADE IN

PREMIUM QUALITY

Proxind
ECO PRO

EcoXWash



/ RESERVATÓRIO PARA LAVAGEM DE PEÇAS

Proxind s.r.l.
Via R. Follerau, 12 - 43122 Parma (PR) - Italy

Tel. +39 0521 1756371
info@proxind.it - www.proxind.it

É POSSÍVEL PERSONALIZÁ-LO COMPLETAMENTE

VANTAGENS

COMPONENTES COM A QUALIDADE MADE IN ITALY

SEM DESPERDÍCIO DE PRODUTO

O reservatório EcoXWash da Proxind é produzido na Itália com componentes italianos de alta gama, 
garantindo a confiabilidade ao longo do tempo. A estrutura do reservatório é em polietileno por 
moldagem rotacional e patenteada pela Proxind.

Limpando as peças com soluções à base de água com micróbios, não é necessário substituí-la no 
final de cada ciclo de lavagem.
De fato, graças à presença de micróbios no detergente, não será necessária a substituição da 
solução, mas eventualmente reabastecer.

EcoXWash

SOLUÇÃO QUE RESPEITA O MEIO AMBIENTE

Utilizando o reservatório reduz-se ao mínimo os resíduos perigosos e a emissão de compostos 
orgânicos voláteis (COV ou VOC), que são uma fonte de graves problemas de poluição atmosférica.
Portanto, utilizando materiais ou substâncias que não perigosas, qualquer material residual pode 
ser eliminado como material não perigoso.
Em qualquer caso, a eliminação dos resíduos do reservatório deve ser efetuada em conformidade 
com a legislação local em vigor.

EcoXWash da Proxind é um reservatório para lavagem de peças mecânicas projetado 
especificamente aos fabricantes de detergentes ecológicos à base de água com micróbios.
Graças aos micróbios é possível quebrar a cadeia de hidrocarbonetos que compõem a 
sujeira, destruindo-os por um processo conhecido como “biorecuperação”.
Todavia, este reservatório também pode ser utilizado com qualquer outro detergente 
ecológico à base de água.

Personalizaçãode
etiqueta própria

Gráfica personalizada 
com logotipo da empresa

Personalização da 
cor do reservatório

A sua marca será
sempre bem visível
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O reservatório para lavagem de peças da Proxind utiliza detergentes à base de água com pH neutro 
combinados com micróbios capazes de biodegradar o óleo e a graxa nas peças durante a operação de 
limpeza.

É um sistema de limpeza em circuito fechado que utiliza detergentes sem solventes, não perigosos e que 
respeitam o meio ambiente, reduzindo a eliminação de resíduos perigosos ao mínimo.

É de fácil manutenção, dado que requer reabastecer apenas periodicamente a solução detergente, que dura 
aproximadamente após dois anos, antes da sua eliminação e substituição.

O nosso reservatório de lavagem de peças, ao contrário de outros que utilizam detergentes à base de 
solventes, é seguro para a pele do operador (sem irritação, sem dermatite ou pele seca) e torna o ambiente de 
trabalho mais seguro, devido à natureza não inflamável e não explosiva dos detergentes utilizados.

A Proxind fornece a solução de limpeza à base de água com micróbios para o processo de 
biorecuperação, que é perfeitamente compatível com o reservatório para a lavagem das 
peças, permitindo aproveitar ao máximo o seu potencial.

O PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O princípio de funcionamento do EcoXWash é baseado na integração de três 
processos - um mecânico, um natural e um térmico.

O processo mecânico – é efetuado pelo:
• uso de um pincel de fluxo contínuo, ou seja, com a passagem da solução detergente 
através do mesmo, projetado especificamente para reservatórios de lavagem
• uso de uma hidropistola (opcional)

Proxind Informa

SOLVENTES QUÍMICOS OU UM MÉTODO NATURAL À BASE DE ÁGUA?

>

>

>

O processo natural – a biorecuperação é resultado de um processo realizado pelos 
micro-organismos presentes na solução de limpeza, que decompõem os óleos e as graxas 
eliminando-os das peças mecânicas.

O Processo térmico – a solução detergente é aquecida dentro do reservatório de lavagem 
das peças à temperatura controlada, ajudando na ação desengordurante - o reservatório foi 
fabricado com uma dupla parede, melhorando o isolamento térmico.
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SPECIFICHE DATI

Proxind
ECO PRO

EcoXWash

Dimensões do modelo padrão: Dimensões externas = 770 x 1030 x 610 mm (L x H x P)
Dimensões do reservatório interno = 610 x 240 x 510 mm 
(L x H x P)

Peso do modelo padrão: 55 kg

Material: • Estrutura externa em polietileno
• Bandeja para as peças em aço inoxidável

Alimentação: • 230 VAC (110 VAC a pedido) a partir de uma tomada de 
energia elétrica, com um cabo de alimentação apropriado
• 24 Vdc da alimentação interna
• Cabo de alimentação com 3 metros de comprimento

Capacidade do reservatório: • No máximo 80 litros de solução detergente
• 60 litros de nível mínimo

Filtro: Filtro em malha de aço inoxidável

Outras características: • Placa eletrônica de comando e controle
• 3 Leds de visualização (presença de alimentação,
  aquecimento em função, alarme de nível mínimo)
• Bomba de circulação de 24 Vdc
• Aquecedor a temperatura controlada por placa
  eletrônica, com a configuração da temperatura
• Comando On/Off a pedal
• Alarme de nível baixo da solução detergente
• 200 kg de carga máxima na bandeja das peças
• Escova
• Tubo rígido giratório
• Hidropistola (opcional)
• Torneiras para o tubo rígido giratório, para o pincel
  e para a hidropistola
• Rodinhas para facilitar a sua movimentação

ESPECIFICAÇÕES DADOS TÉCNICOS
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com detergentes ecológicos à base 
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