
Máquina de Lavar Peças 

ECO100 

Experts in detergency 

A JMCS apresenta-lhe 

a ECO 100 da marca italiana 

ALCHEMIA. 

A ECO 100 é uma máquina de lavar 

peças manual idealizada  

para limpeza, desengorduramento, 

descarbonização de materiais e 

peças de pequeno e médio porte, 

da indústria e do sector automóvel 



EFICAZ  

Graças ao seu motor (MC100 N ou MC100 F), a 
ECO100 desengordura imediatamente. Está equipada 

com um sistema de oxigenação forçada que preserva a 
estabilidade do detergente líquido mesmo em 
presença forte ou muito forte de poluentes.  

ECONÓMICO  
 

O uso da ECO100 em combinação com 
desengordurantes ideias, têm custos 

claramente reduzidos. 

AMIGO DO AMBIENTE 

Os produtos de lavagem da linha MC não contêm 

solventes (VOC = 0). Elimina o risco de inflamabilidade 

e nocividade, devido a solventes voláteis. 

Porquê a                         ? 

SEGURO e  ERGONÓMICO  
O ECO100 não tem cantos pontiagudos, não 

se danifica e não enferruja. O seu design 
facilita a posição correta do operador e as 

largas superfícies de apoio dão estabilidade à 
máquina. 

FÁCIL DE USAR  
Basta ligar à uma tomada de 220V para aumentar 

gradualmente a temperatura do detergente a 35 ° C e, 
graças à sua cavidade, mantê-lo por um longo período 

sem desperdiçar electricidade. 

SÓLIDO E DURADOURO  
Os materiais sintéticos utilizados na sua construção são 

altamente tecnológicos e sem micro-porosidade 
superficial. Duráveis, são facilmente laváveis e 

mantêm o seu brilho. 

ECO100 



MANUTENÇÃO SIMPLES 
 
A ECO100 é feita de materiais que permitem uma limpeza rápida e eficaz da estrutura, seja interna 
ou externa. É fácil ter uma máquina de lavar peças com a máxima eficiência. Basta mantê-la limpa, 
substituir periodicamente o filtro do cartucho e remover superficialmente os poluentes presentes na 
cuba. 

100% VERSÁTIL 

•A ampla superfície de trabalho e o uso da mangueira permitem o desengorduramento da menor 
para a maior parte das peças a lavar. 

• Possibilidade de equipar a ECO100  com uma cuba imersível para as peças que necessitam de um 
pré-tratamento, para suavizar  as sujidades presentes.  

•A ECO100 também funciona a frio com excelente desempenho. A técnica de construção da ECO100 
permite, em caso de mau funcionamento, substituir imediatamente a peça mecatrónica e reduzir, ao 
mínimo a paragem da máquina.  

•Movimente a máquina ECO100 de um ponto para outro simplesmente com a ajuda de um porta-
paletes. 

• Possibilidade de personalizar a ECO100 com o seu logotipo e marca. 

• ECO100 também é equipada com muitos opcionais. Consulte-nos para os conhecer. 



Abertura a 80º com um 
simples movimento 

A ECO100 está 
equipada com um 
sistema de 
oxigenação forçada, 
com o objectivo de 
preservar a 
estabilidade do 
detergente líquido 
mesmo em presença 
forte ou muito forte 
de poluentes.  

A atenção aos detalhes faz a diferença! 



Veja aqui o vídeo e  
conheça como funciona a ECO100 

 
 
 

Contacte a JMCS para todas as informações! 
 

Tel. 00351 243 702 981  
Fax. 00351 243 703 426  
email: geral@jmcs.pt  

www.jmcs.pt  

https://youtu.be/PPuqGsMPCrs

