Limpeza de Filtros de Partículas
Modelo: USGI77

Este equipamento visa revolucionar o mercado da indústria automóvel proporcionando uma solução
económica para todos os condutores com problemas de filtros de partículas entupidos permitindo a
sua limpeza ao invés da troca.
•

Efetua a limpeza de um filtro de partículas em
apenas 90 minutos.

•

Apresenta a última inovação no mercado
automóvel, na área dos equipamentos de limpeza

•

A potência dos transdutores permite uma
excelente
limpeza EP5
sem danificar os filtros de
Modelo:
partículas.

Elevador Pneumático para Motociclos

Modelo:
USGI77
PotênciaApresentamos
Ultrassom
1200 Welevador para motociclos, ajustado às necessidades atuais, mas
o nosso renovado
Potenciacom
Aquecimento
3000
W
o mesmo compromisso
e qualidade
de sempre. Construído numa base onde a qualidade é o
Dimensões
ponto chave, são ainda550
apresentados
fatores
diferenciadores tais como:
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Reservatório (mm)
Dimensões Máquina
• Inclusão de rampa 720
articulada
para que
x 570 xremovível
800
(mm)
o equipamento seja ajustado a todos os cenários
Transdutores
28 Khz
de trabalho.
Válvula Descarga
SIM
Capacidade
80
Lt. extração da roda
• Incorporação de sistema para
Peso
45 Kg
traseira do tipo fossa, para
que se torne mais
fácil e rápida qualquer intervenção.

Principais• Vantagens
Modo de Utilização
Dispõe de torno frontal para bloqueio da roda
com vista em manter os elevados padrões de

•

Rápida limpeza que aumenta rapidamente o
• Opere o equipamento seguindo todas as
segurança para os operadores do equipamento.
retorno do investimento.
normas de segurança definidas no manual.

•

Potência dos transdutores
faz com que a
Caracteristicas
limpeza seja precisa e de elevada qualidade

•

Representa uma enorme inovação nesta área
Carga Máxima: 500 kg
pois reduz o investimento dos condutores
Tara: 162 Kgdas oficinas.
aumentando as oportunidades

Alt. Minima: 158 mm
Alt. Máxima: 755 mm
Largura: 700 mm

Aplicações Típicas
•

Área automóvel, oficinas, competição
motociclista, entre outros.

