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NOVO
HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESSÃO SEM COMBUSTÍVEL

As novas hidrolavadoras de alta pressão da IPC, equipadas com caldeira elétrica, foram produzidas especialmente 
para o setor alimentar, vinícola, indústrias e todos os ambientes interiores em que as emissões de gás não são 
permitidas.

De extrema confiança devido aos sistemas eletricos exclusivos e avançados, estas máquinas reduzem os custos 
de manutenção e garantem que os operadores trabalhem com segurança em todos os locais.

Versões em aço inoxidável, com tampas planas e brilhantes, são muito fáceis de limpar, por isso  são especialmente 
recomendadas para o setor alimentar.
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ABORDAGEM ECOLÓGICA

A PW-E100 é uma máquina ecologicamente correta, 
equipada com uma caldeira de três estágios e alta 
eficiência, feita de materiais recicláveis e de longa duração.

Eficiente e produtiva, a PW-E100 não polui e pode funcionar 
em todas as áreas onde são proibidas as emissões de 
gases na atmosfera.

SUSTENTÁVEL E ROBUSTA

Em aço inoxidável, a PW-E100 é uma máquina 
extremamente robusta, fácil de utilizar e com baixos custos 
de manutenção.

Equipada com uma caldeira de três estágios de alta 
eficiência, foi estudada para trabalhar em ambientes 
interiores, especialmente no setor alimentar.

Com tampas planas e brilhantes em aço inoxidável, esta 
máquina é muito fácil de limpar.

VERSÃO ESTACIONÁRIA

A IWD-E é a versão estacionária da hidrolavadora de alta 
pressão elétrica.

Este modelo está equipado com uma caldeira de três 
estágios de alta eficiência, feita de materiais recicláveis e 
de longa duração.

Com ótimos desempenhos e fácil manutenção, esta 
máquina pode ser equipada com uma base de aço 
inoxidável especial para a instalação (opcional).
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