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POSSÍVEL PERSONALIZÁ-LA COMPLETAMENTE

VANTAGENS

COMPONENTES COM A QUALIDADE MADE IN ITALY

SEM DESPERDÍCIO DE PRODUTO

Personalização
de etiqueta própria

Gráfica personalizada 
com logotipo da empresa

A sua marca será 
sempre bem visível

O Small EcoXWash da Proxind é produzido na Itália com componentes italianos de alta gama, garantindo 
a confiabilidade ao longo do tempo.

Limpando as peças com soluções à base de água não é necessário substituí-la no final de cada ciclo 
de lavagem. De fato, a solução detergente pode ser reutilizada nas lavagens sucessivas, desde que 
mantenha sua ação de limpeza e uma coloração aceitável.

Small EcoXWash

O Small EcoXWash da Proxind é um reservatório para lavagem de peças mecânicas 
projetado especificamente aos fabricantes de detergentes ecológicos à base de água.

SOLUÇÃO QUE RESPEITA O MEIO AMBIENTE

Utilizando o reservatório portátil para lavagem de peças se reduz ao mínimo os resíduos 
perigosos e a emissão de compostos orgânicos voláteis (COV ou VOC), que causam graves 
problemas de poluição atmosférica.

Portanto, utilizando materiais ou substâncias que não são 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.
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O reservatório portátil para lavagem de peças da Proxind utiliza detergentes à base de água e com pH neutro, 
removendo o óleo e a graxa das peças durante o processo de limpeza, além disso, o seu tamanho reduzido 
facilita o seu armazenamento após a limpeza.

É ideal  lavagem do cárter de motores, elementos mecânicos, ferramentas da oficina e peças em geral que 
necessitam de limpeza.

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

É de fácil manutenção, dado que requer apenas a substituição da solução detergente quando for necessário e 
do filtro tipo bag quando estiver obstruído.

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

A Proxind fornece a solução detergente à base de água  para o processo de limpeza, 
perfeitamente compatível com o reservatório portátil, permitindo desfrutar todo o seu 
potencial.

O PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O princípio de funcionamento do Small EcoXWash é baseado na união de dois processos:
um mecânico e um natural.

O processo mecânico – se dá através do uso de um pinel de fluxo contínuo, ou seja, com a 
passagem da solução detergente através do mesmo, projetado especificamente para os 
reservatórios de lavagem.

SOLVENTES QUÍMICOS OU UM MÉTODO NATURAL À BASE DE ÁGUA?

O processo natural – é resultante do processo realizado pela solução detergente à base de 
água, que remove o óleo e a graxa das peças mecânicas.
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SPECIFICHE DATI

Proxind
ECO PRO

Small EcoXWash

Dimensões do modelo padrão: Dimensões externas = 650 x 260 x 450 mm (L x H x P)
Dimensões do reservatório interno = 510 x 75 x 350 mm 
(L x H x P)

Peso do modelo padrão: 6,2 kg

Material: Estrutura externa em polietileno

Alimentação: • 230 VAC – por uma tomada de energia elétrica,
  utilizando o relativo cabo de alimentação
• Cabo de alimentação com 1,2 metros de comprimento
• 5 Vdc com bateria de lítio, sem a necessidade de
  um de um cabo de alimentação

Capacidade do reservatório: • 12 litros máx. de solução detergente
• 8 litros de nível mínimo

Filtros: • Primeiro filtro em malha de aço inoxidável
• Segundo filtro do tipo bag em polipropileno com
  graduação de filtração de 50 mícrons e removível

Outras características: • Bomba de imersão
• Pincel de fluxo contínuo

ESPECIFICAÇÕES DADOS TÉCNICOS

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