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É POSSÍVEL PERSONALIZÁ-LA COMPLETAMENTE

VANTAGENS

COMPONENTES COM A QUALIDADE MADE IN ITALY

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

Para evitar problemas sucessivos mais onerosos, é boa prática efetuar uma manutenção 
preventiva de limpeza dos injetores em motores a diesel e a gasolina, eliminando os depósitos 
carbonosos e os resíduos de combustão.
A InjectX da Proxind permite realizar esse tratamento sem a necessidade de desmontar alguma 
peça do motor, permitindo assim um ganho considerável de tempo e custos.

InjectX

LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO - TRATAMENTO INJECT

Com esse tratamento, a InjectX limpa o sistema de injeção dos depósitos carbonosos e dos resíduos 
de combustão, abastecendo o veículo com aditivos específicos, ao invés de gasolina ou diesel, sem 
retirar os injetores e sem desmontar alguma peça do motor para chegar até eles.
O tratamento é automático, a única regulagem necessária é quando as condições operativas variam, 
logo a regulagem da pressão deve ser efetuada manualmente.

UTILIZO FACILITADO

A InjectX da Proxind é uma máquina única no seu gênero para limpeza de injetores, projetada 
especificamente aos fabricantes de aditivos.
A limpeza dos injetores é efetuada pela máquina utilizando aditivos, de modo totalmente 
automático e sem a necessidade de desmontar alguma peça do veículo, permitindo assim um 
considerável ganho de tempo.

Personalizaçãode
etiqueta própria

Personalização gráfica do 
painel de controle com o 

logotipo da empresa

Design personalizado da 
estrutura com as cores 

da empresa

Sua marca será sempre 
bem visível

Utilização através de 
um único operador

Intuitiva Regulador
manual da pressão

Menu no display numérico com 4 
dígitos e 7 segmentos selecionáveis 
apenas por 4 teclas: START, STOP,   ,
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SPECIFICHE DATI

InjectX

Dimensões do modelo padrão: 385 x 187 x 329 mm (L x H x P)

Peso do modelo padrão: 9 kg

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

Placa eletrônica de controle: A operação é realizada com a detecção do nível mínimo
de solução no reservatório através dos sensores de nível

Regulagem da pressão: • Manômetro
• Manípulo de regulagem da pressão

Bomba: Bomba de engrenagens Vectra em aço por 
transmissão magnética e controlada

Reservatório:

N. 2 tubos de conexão rápida

3 litros com sensor de nível mínimo

Tubos de serviço:

4 dígitos numéricos com 7 segmentosDisplay:

ESPECIFICAÇÕES DADOS TÉCNICOS
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