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Caros parceiros de negócio, esta é a nossa Tabela de Preços de Equipamentos 
hoteleiros e de lavandaria 2013.

Num mercado cada vez mais global e competitivo, procuramos 
permanentemente perceber as necessidades do mercado e encontrar 
soluções que respondam a essas necessidades.

A nossa MISSÃO é a criação de valor para a empresa, para os nossos 
colaboradores e para os nossos parceiros de negócio, através da 
comercialização de produtos de qualidade e da prestação dum serviço de 
excelência.

Para além dos produtos que aqui apresentamos nesta tabela, 
comercializamos uma gama de produtos bastante mais vasta. Não deixem 
de nos consultar para qualquer produto que necessitem que não esteja aqui 
presente.

A nossa secção de peças e acessórios também está preparada para 
satisfazer a maior parte das necessidades do mercado. Comercializamos 
peças para quase todas as marcas de máquinas.

Dividimos a tabela em grandes grupos de produtos por forma a facilitar a sua 
consulta. Além disso acrescentámos um índice alfabético de produtos.
Não deixem de nos consultar no nosso site www.actipage.pt

Esperamos que esta seja uma ferramenta útil e que contribua para “Activar 
o seu negócio”.

Obrigado pela vossa preferência.
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MODELO CÓD. PREÇO (€)

SteelTech 13-00 916260
com cesto 35x35 cm

SteelTech 13-00 S 916263
com descalcificador

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  40x48x65

Abertura da porta (cm)  cm  29

Altura máxima dos copos  cm  25

Duração ciclo lavagem (seg.)  sec.  120

Dimensão do cesto (cm)  cm  35x35

Produção teórica máxima cestos/h  30

Capacidade da cuba (lts.) l  9

Capacidade da caldeira (lts.) l  2.6

Potência da resist. da cuba kW  0.6

Potência da resist. da caldeira  kW  2.6

Potência da bomba  kW  0.2

Pressão de alimentação bar  2 → 4

Temp. água de alimentação °C  50

Consumo de água lts/Ciclo  1.9

Potência instalada                       230V-50Hz-1N 16Amp 3.4kW

Máquina de lavar copos electromecânica, muito fiável, com cesto 
de 35x35cm e com uma altura útil de 29 cm que permite a lavagem 
de copos até 25cm de altura.

Equipada de série com 2 cestos para copos e 1 cesto para talheres.

O Sistema ArchiMedes, patenteado pela COLGED, utiliza o princípio 
dos vasos comunicantes, permite a redução muito significativa do 
consumo de água, e aumenta a eficiência da lavagem.

Os braços de lavagem independentes e rotativos bem como 
os injectores de alta pressão são uma garantia de excelentes 
resultados de lavagem. O sistema de enxaguamento é feito 
a quente.

Dupla parede
parcial

Doseador de abrilhantador

ArchiMedes

OPCIONAIS  CÓD.

Kit bomba de descarga   999150

Kit doseador de detergente 999321



126

Máquinas de lavar Loiça

256

Doseador de abrilhantador

ArchiMedes

Dupla parede
parcial

MODELO CÓD. PREÇO (€)

SteelTech 14-00 916265
com cesto 38,5x38,5 cm

SteelTech 14-00 S 916268
com descalcificador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  44x53x67

Abertura da porta (cm)  cm  29.5

Altura máxima dos copos  cm  25,5

Altura máxima dos pratos  cm  24

Duração ciclo lavagem (seg.)  sec.  120

Dimensão do cesto (cm)  cm  38,5x38,5

Capacidade da cuba (lts.) l  11

Produção teórica máxima cestos/h  30

Capacidade da caldeira (lts.) l  2.6

Potência da resist. da cuba kW  0.6

Potência da resist. da caldeira  kW  2.6

Potência da bomba  kW  0.3

Pressão de alimentação bar  2 → 4

Temp. água de alimentação °C  50

Consumo de água lts/Ciclo  1.9

Potência instalada                       230V-50Hz-1N 16Amp 3.5kW

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar copos/pratos com interface electromecânico 
com cesto 38.5x38.5cm e abertura útil de 29.5cm, que permite 
lavar copos até 25.5cm de altura e pratos até 27cm de altura.

Equipada de série com 1 cesto para copos, 1 cesto para pratos e 1 
cesto para talheres.

O sistema ArchiMedes, patenteado pela Colged, utiliza o princípio 
dos vasos comunicantes, permite a redução muito significativa do 
consumo de água e aumenta a eficiência da lavagem.

Possui um braço fixo de lavagem superior, por sistema perimetral, 
que permite a lavagem de pratos.

OPCIONAIS  CÓD.

Kit bomba de descarga   999150

Kit doseador de detergente 999321
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MODELO CÓD. PREÇO (€)

SteelTech 14-01 916335
com cesto 38,5x358,5 cm

SteelTech 14-01 S n. d.
com descalcificador

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar copos/pratos electromecânica com cesto 
38.5x38.5cm e abertura útil de 32.5cm, que permite lavar copos 
até 28.5cm de altura e pratos até 29cm de altura.

Equipada de série com 1 cesto para copos, 1 cesto para pratos e 1 
cesto para talheres.

O sistema ArchiMedes, patenteado pela Colged, utiliza o princípio 
dos vasos comunicantes, permite a redução muito significativa do 
consumo de água e aumenta a eficiência da lavagem.

Possui um braço fixo de lavagem superior, por sistema perimetral, 
que permite a lavagem de pratos.

Dupla parede
parcial

Doseador de abrilhantador

ArchiMedes

OPCIONAIS  CÓD.

Kit bomba de descarga   999150

Kit doseador de detergente 999321

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  44x53x67

Abertura da porta (cm)  cm  32,5

Altura máxima dos copos  cm  28,5

Altura máxima dos pratos  cm  24

Duração ciclo lavagem (seg.)  sec.  120

Dimensão do cesto (cm)  cm  38,5x38,5

Capacidade da cuba (lts.) l  11

Produção teórica máxima cestos/h  30

Capacidade da caldeira (lts.) l  2.6

Potência da resist. da cuba kW  0.6

Potência da resist. da caldeira  kW  2.6

Potência da bomba  kW  0.3

Pressão de alimentação bar  2 → 4

Temp. água de alimentação °C  50

Consumo de água lts/Ciclo  1.9

Potência instalada                       230V-50Hz-1N 16Amp 3.5kW
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Doseador de abrilhantador

ArchiMedes

Dupla
parede
parcial

MODELO CÓD. PREÇO (€)

SteelTech 350 915592
com cesto 45x45 cm

SteelTech 350 S n. d.
com descalcificador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  53x56x71

Abertura da porta (cm)  cm  28

Altura máxima dos copos  cm  25,5

Altura máxima dos pratos  cm  27

Duração ciclo lavagem (seg.)  sec.  90 - 50

Dimensão do cesto (cm)  cm  45x45

Capacidade da cuba (lts.) l  24

Produção teórica máxima cestos/h  40

Capacidade da caldeira (lts.) l  2.6

Potência da resist. da cuba kW  2.3

Potência da resist. da caldeira  kW  2.6

Potência da bomba  kW  0.3

Pressão de alimentação bar  2 → 4

Temp. água de alimentação °C  50

Consumo de água lts/Ciclo  2.7

Potência instalada                       230V-50Hz-1N 16Amp 2.9kW

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar copos/pratos compacta e de alta produtividade 
graças ao cesto de 45x45cm e altura útil de 28cm, equipada com 
um braço fixo de lavagem superior, por sistema perimetral, que 
permite a lavagem de pratos até 27cm de diâmetro.

Simples e prática de utilizar graças ao interface electromecânico, 
com botões mono-função, possui parede dupla parcial e porta 
com parede dupla.

A versatilidade é expressa pelos 2 ciclos de lavagem, que 
permitem uma rentabilidade de até 40 cesto/hora e pelo braço 
de lavagem especial em inox, com o sistema EquaLizer, que possui
injectores orientáveis que distribuem o fluxo de água de uma 
forma mais uniforme por todo o cesto.

OPCIONAIS  CÓD.

Kit bomba de descarga   999165

Kit doseador de detergente 999321
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MODELO CÓD. PREÇO (€)

SteelTech 16-00 916270

SteelTech 16-00 S 916271

SteelTech 16-03 916279

SteelTech 16-03 S 916274

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar pratos com cesto 50x50cm, compacta, com 
abertura de porta de 36.5cm, que lhe permite lavar pratos até 
35cm (com cesto especial para pratos de pizza).
Simples e fiável, muito prática de utilizar graças ao seu interface 
electromecânico, é construída com parede dupla parcial e com 
porta dupla, que evita a dispersão térmica e o ruido.
Possui o novo sistema de bomba DuoFlo, que consiste na 
existência de dupla saída de água, uma para o braço inferior e 
outra para o braço superior, o que evita a existência de perdas de 

rendimento. O rendimento da bomba é expresso nuns 25 a 30% 
mais em relação a uma bomba tradicional, o que se traduz em 
melhores prestações e menor consumo energético.
O sistema de calha estampado aumenta a facilidade de utilização, 
uma vez que o acto de colocar e retirar os cestos se torna mais 
prático para o utilizador.
A versão 16-03 tem corrente trifásica, podendo ser convertida em 
monofásica.

Dupla parede
parcial

Doseador de abrilhantadorArchiMedes

DuoFlo

OPCIONAIS  CÓD.

Kit bomba de descarga   999324

Kit doseador de detergente 999321

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  58x61x82

Abertura da porta (cm)  cm  36.5

Altura máxima dos copos  cm  32,5

Altura máxima dos pratos  cm  36,5

Duração ciclo lavagem seg.  90 - 150

Dimensão do cesto (cm)  cm  50x50

Capacidade da cuba (lts.) l  20

Produção teórica máxima cestos/h  40

Capacidade da caldeira (lts.) l  6

Potência da resist. da cuba kW  2,1

Potência da resist. da caldeira  kW  3

Potência da bomba  kW  0.5

Pressão de alimentação bar  2 → 4

Temp. água de alimentação °C  50

Consumo de água lts/Ciclo  2,7

Potência instalada (16-00)       230V-50Hz-1N 16Amp 3.5kW

Potência instalada (16-03)       400V-50Hz-3N 16Amp 5.4kW

SISTEMA DuoFlo
Dupla saída de água

da bomba de lavagem.
Aumenta as prestações

e reduz o consumo energético
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Doseador de abrilhantadorArchiMedes

DuoFlo

SilentPlus

EquaLizer2

Dupla parede

MODELO CÓD. PREÇO (€)

SteelTech 17 n. d.
Máq. Lavar pratos de carga frontal

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar loiça alta, com parede dupla integral e com ampla 
abertura útil (38,5cm) que permite a lavagem de pratos de pizza e 
de tabuleiros gastronormas.

Caracteriza-se por ser uma máquina de baixo consumo energético 
e de água, pois consome 2.4l de água por cada ciclo de lavagem. 
Isto reduz também os custos de detergente e de manutenção.

OPCIONAIS  CÓD.

Kit bomba de descarga   999324

Kit doseador de detergente 999321

SISTEMA EquaLizer
Permite uma melhor 

distribuição da água, graças 
ao sistema de braços e de 

aspersores utilizados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  60x60x125

Abertura da porta (cm)  cm  38,5

Altura máxima dos copos  cm  35,5

Altura máxima dos pratos  cm  39

Altura máxima dos tabuleiros cm  GN1/1 53x32

Ciclos lavagem  seg.       72 - 110 - 150 / Contínuo

Produção teórica máxima cestos/h  50

Capacidade da cuba (lts.) l  15

Dimensão do cesto (cm)  cm  50x50 (54x54)

Capacidade da caldeira (lts.) l  6

Potência da resist. da cuba kW  2,1

Potência da resist. da caldeira  kW  7,6

Potência da bomba  kW  0.5

Pressão de alimentação bar  2 → 4

Temp. água de alimentação °C  15

Consumo de água lts/Ciclo  2,7

Potência instalada (16-00)       400V-50Hz-3N 16Amp 8.1kW
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MODELO CÓD. PREÇO (€)

SteelTech 18-00 ST70ST
com cesto 50x50 cm

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar loiça de capota com interface electromecânico.

Máquina simples e versátil com grande disponibilidade de mesas 
de serviço, que lhe permite ser instalada em várias posições.

Abertura útil de 41,5cm que permite lavar pratos, copos, tabuleiros 
e utensílos.

Consome apenas 2,7l por ciclo de lavagem. Tem um reduzido 
consumo de água, energia e detergente.

Parede simples

Parede dupla

Doseador de abrilhantadorArchiMedes

DuoFlo

OPCIONAIS  CÓD.

Kit bomba de descarga   70710

Kit doseador de detergente 70710

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  64x74x148

Abertura da porta (cm)  cm  41.5

Altura máxima dos copos  cm  39

Altura máxima dos pratos  cm  40

Altura máxima dos tabuleiros cm  GN1/1 53x32

Duração ciclo lavagem seg.  90 - 150

Produção teórica máxima cestos/h  40

Capacidade da cuba (lts.) l  15

Dimensão do cesto (cm)  cm  50x50 (54x54)

Capacidade da caldeira (lts.) l  6

Potência da resist. da cuba kW  2,1

Potência da resist. da caldeira  kW  8

Potência da bomba  kW  0.5

Pressão de alimentação bar  2 → 4

Temp. água de alimentação °C  15 → 50

Consumo de água lts/Ciclo  2,7

Potência instalada (16-00)       400V-50Hz-3N 16Amp 8.5kW
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MODELO CÓD. PREÇO (€)

SteelTech kw800 NT800MQ
com cesto 50x50 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  71x74x150

Abertura da porta (cm)  cm  -

Altura máxima dos copos  cm  -

Altura máxima dos pratos  cm  42

Duração ciclo lavagem seg.  90-180

Dimensão do cesto (cm)  cm  50x50

Capacidade da cuba (lts.) l  15

Produção teórica máxima cestos/h  40

Capacidade da caldeira (lts.) l  -

Potência da resist. da cuba kW  -

Potência da resist. da caldeira  kW  -

Potência da bomba  kW  -

Pressão de alimentação bar  -

Temp. água de alimentação °C  -

Consumo de água lts/Ciclo  3

Potência instalada                       400V-50Hz-3N 16Amp 8kW

Máquina de lavar loiça de capota, com cesto 50x50cm, bastante fiável e para quem procura uma máquina com bom rendimento
(até 40 cestos/hora) a um preço muito acessível.

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO
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MODELO CÓD. PREÇO (€)

IsyTech 24-00 916163
com cesto 40x40 cm

IsyTech 24-00 S 916166
com descalcificador

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar copos/pratos com cesto 40x40cm e 32,5cm de 
abertura de porta, que permite lavar pratos até 29cm de diâmetro 
e copos até 28.5cm.

Possui um braço superior fixo de lavagem, que permite a lavagem 
de copos e pratos.

Possui o sistema de interface electrónico ProSmart, que lhe 
permite escolher vários programas de lavagem entre outras 
funções, como o sistema de auto-lavagem.

Dupla parede
parcial

Doseador de abrilhantadorArchiMedes

ProSelfProSmart

OPCIONAIS  CÓD.

Kit bomba de descarga   999319

Kit doseador de detergente 999322

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  44x53x70

Abertura da porta (cm)  cm  32,5

Altura máxima dos copos  cm  28,5

Altura máxima dos pratos  cm  29

Duração ciclo lavagem seg.  90 - 120 - 150

Ciclo de Auto lavagem    ProSelf

Produção teórica máxima cestos/h  40

Capacidade da cuba (lts.) l  11

Dimensão do cesto (cm)  cm  40x40

Capacidade da caldeira (lts.) l  2,6

Potência da resist. da cuba kW  0,6

Potência da resist. da caldeira  kW  2,6

Potência da bomba  kW  0.3

Pressão de alimentação bar  2 → 4

Temp. água de alimentação °C  50

Consumo de água lts/Ciclo  1,9

Potência instalada (16-00)       230V-50Hz-1N 16Amp 3,5kW

SISTEMA ProSmart
Interface digital que permite visualizar várias 

funções da máquina num painel electrónico, como a 
temperatura da máquina.
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Doseador de abrilhantadorArchiMedes

DuoFlo

ProSmart

MODELO CÓD. PREÇO (€)

IsyTech 26-00 916032
com cesto 50x50 cm

IsyTech 26-00 S 916038
com descalcificador

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar loiça com cesto 50x50, compacta, com abertura 
de porta de 36.5cm que lhe permite lavar pratos até 35cm de 
diâmetro (com cesto especial).

Possui o sistema de interface electrónico ProSmart, que lhe 
permite escolher vários programas de lavagem entre outras 
funções, como o sistema de auto-lavagem.

Simples e fácil de utilizar, é construída com parede dupla parcial 
e com porta dupla, que evita a dispersão térmica e o ruido. Muito 
versátil, pode ser utilizada tanto num pequeno snack-bar como na 
cozinha dum restaurante.

OPCIONAIS  CÓD.

Kit bomba de descarga   999324

Kit doseador de detergente 999322

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  58x61x82

Abertura da porta (cm)  cm  36,5

Altura máxima dos copos  cm  32,5

Altura máxima dos pratos  cm  36,5

Ciclo de Auto lavagem    ProSelf

Ciclos lavagem seg.        72 - 110 - 150 / Contínuo

Produção teórica máxima cestos/h  50

Capacidade da cuba (lts.) l  20

Dimensão do cesto (cm)  cm  50x50

Capacidade da caldeira (lts.) l  6

Potência da resist. da cuba kW  2,1

Potência da resist. da caldeira  kW  3

Potência da bomba  kW  0,5

Pressão de alimentação bar  2 → 4

Temp. água de alimentação °C  50

Consumo de água lts/Ciclo  2,7

Potência instalada (16-00)       400V-50Hz-3N 16Amp 5,4kW

Dupla parede
parcial

ProSelf
ContinousWash

SISTEMA ProSmart
Interface digital que permite visualizar várias 

funções da máquina num painel electrónico, como a 
temperatura da máquina.



126

Máquinas de lavar Loiça

265

MODELO CÓD. PREÇO (€)

IsyTech 28-00 n. d.
com cesto 50x50 cm

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar de capota, com interface electrónico na parte 
superior.

É uma máquina simples e versátil, com grande disponibilidade 
de mesas de serviço que lhe permite a instalação em qualquer 
ambiente, seja em linha ou em ângulo.

A abertura útil de 41.5cm permite-lhe lavar pratos, copos, 
tabuleiros e utensílios.

Consome apenas 2.7l. por ciclo de lavagem. Neste modo de 
lavagem, permite-lhe um reduzido consumo de água, energia e 
detergente.

Parede simples

Dupla parede

Doseador de abrilhantador
ArchiMedes

ProSmart

OPCIONAIS  CÓD.

Kit bomba de descarga   70710

Kit doseador de detergente 41955

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  64x74x154

Abertura da porta (cm)  cm  41,5

Altura máxima dos copos  cm  39

Altura máxima dos pratos  cm  40

Altura máxima dos tabuleiros cm  GN1/1 53x32

Ciclos lavagem seg.        72 - 110 - 150 / Contínuo

Dimensão do cesto (cm)  cm  50x50 (54x54)

Produção teórica máxima cestos/h  50

Ciclo de Auto lavagem    ProSelf

Capacidade da cuba (lts.) l  15

Capacidade da caldeira (lts.) l  6

Potência da resist. da cuba kW  2,1

Potência da resist. da caldeira  kW  8

Potência da bomba  kW  0.5

Pressão de alimentação bar  2 → 4

Temp. água de alimentação °C  15 → 50

Consumo de água lts/Ciclo  2,7

Potência instalada (16-00)       400V-50Hz-1N 16Amp 8,5kW

ProSelf
ContinousWash

DuoFlo

SISTEMA ProSmart
Interface digital que permite visualizar várias 

funções da máquina num painel electrónico, como a 
temperatura da máquina.
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Doseador de abrilhantador
ArchiMedes

ProSmart

SmartClean

MODELO CÓD. PREÇO (€)

NeoTech 24-05 916186
com cesto 40x40 cm

NeoTech 24-05 S 918189
com descalcificador

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar copos/pratos com cesto 40x40cm, de 
excelentes prestações e baixo consumo. Possui um braço superior 
fixo de lavagem, que permite a lavagem de copos e pratos.

Tecnologicamente bastante avançada, possui os sistemas 
patenteados pela Colged,  EquaLizer2 (melhor distribuição dos 
jactos de água devido ao sistema de braços de lavagem especiais 

e SmartClean (especificidades que evitam a acumulação de 
pontos de sujidade, entre outras).

Possui o sistema de interface electrónico ProSmart, que lhe 
permite escolher vários programas de lavagem entre outras 
funções, como o sistema de auto-lavagem.

OPCIONAIS  CÓD.

Kit bomba de descarga   999320

Kit doseador de detergente 999322

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  45x55x7

Abertura da porta (cm)  cm  30

Altura máxima dos copos  cm  27

Altura máxima dos pratos  cm  29

Ciclo de Auto lavagem    ProSelf

Ciclos lavagem seg.  90 - 120 -150

Produção teórica máxima cestos/h  40

Capacidade da cuba (lts.) l  8

Dimensão do cesto (cm)  cm  40x40

Capacidade da caldeira (lts.) l  2,6

Potência da resist. da cuba kW  0,6

Potência da resist. da caldeira  kW  2,6

Potência da bomba  kW  0,2

Pressão de alimentação bar  2 → 4

Temp. água de alimentação °C  50

Consumo de água lts/Ciclo  1,9

Potência instalada (16-00)       230V-50Hz-1N 16Amp 3,4kW

Dupla parede
parcial

ProSelf

EquaLizer2

UltraSoft

SISTEMA ProSmart
Interface digital que permite visualizar várias 

funções da máquina num painel electrónico, como a 
temperatura da máquina.
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MODELO CÓD. PREÇO (€)

NeoTech 25-05 916191
com cesto 50x50 cm

NeoTech 25-05 s 916192
com descalcificador

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar loiça com interface electrónico ProSmart, 
caracterizada pelo excelente desempenho, versatilidade e 
eficiência de consumo.

Máquina tecnologicamente bastante avançada, e com cesto 
50x50cm é capaz de lavar copos altos e pratos de dimensão 
standard.

Com dimensões reduzidas é adequada para a pequena e média 
restauração.

Doseador de abrilhantador

ArchiMedes

ProSelf

DuoFlo

UltraSoft
SilentPlus

ProSmart

SmartPlus

SmartClean

Dupla parede

OPCIONAIS  CÓD.

Kit bomba de descarga   999325

Kit doseador de detergente 999322

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  60x60x72

Abertura da porta (cm)  cm  28,5

Altura máxima dos copos  cm  25,5

Altura máxima dos pratos  cm  27

Duração ciclo lavagem seg.  90 - 120 - 150

Ciclo de Auto lavagem    ProSelf

Produção teórica máxima cestos/h  40

Capacidade da cuba (lts.) l  15

Dimensão do cesto (cm)  cm  50x50

Capacidade da caldeira (lts.) l  6

Potência da resist. da cuba kW  2,1

Potência da resist. da caldeira  kW  4,9

Potência da bomba  kW  0.5

Pressão de alimentação bar  2 → 4

Temp. água de alimentação °C  15 → 50

Consumo de água lts/Ciclo  12,7

Potência instalada (16-00)       400V-50Hz-3N 16Amp 5,4kW

SISTEMA SmartClean
Os produtos Colged são 

concebidos de modo a não 
criar pontos de acumulação de 

sujidade

EquaLizer2
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SISTEMA SmartClean
Os produtos Colged são 

concebidos de modo a não 
criar pontos de acumulação de 

sujidade

Doseador de abrilhantadorArchiMedes

ProSmart

SmartClean

MODELO CÓD. PREÇO (€)

NeoTech 26-05 916188
com cesto 50x50 cm

NeoTech 26-05 S 916169
com descalcificador

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar loiça com cesto 50x50, com interface 
electrónico, com abertura de porta de 39cm, que lhe permite lavar 
pratos, copos altos e tabuleiros GN 1/1, sendo por isso ideal para a 
pequena e média restauração.

Caracteriza-se pelas óptimas prestações, a grande produtividade 
e versatilidade e o consumo reduzido, tudo isto devido às 
tecnologias avançadas aplicadas.

OPCIONAIS  CÓD.

Kit bomba de descarga   999325

Kit doseador de detergente 999322

Dupla parede
EquaLizer2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  60x60x82

Abertura da porta (cm)  cm  39

Altura máxima dos copos  cm  35,5

Altura máxima dos pratos  cm  39

Altura máxima dos tabuleiros cm  GN1/1 53x32

Ciclos lavagem seg.        72 - 110 - 150 / Contínuo

Dimensão do cesto (cm)  cm  50x50 (54x54)

Produção teórica máxima cestos/h  50

Ciclo de Auto lavagem    ProSelf

Capacidade da cuba (lts.) l  15

Capacidade da caldeira (lts.) l  6

Potência da resist. da cuba kW  2,1

Potência da resist. da caldeira  kW  4,9 (7,6)

Potência da bomba  kW  0.5

Pressão de alimentação bar  2 → 4

Temp. água de alimentação °C  15

Consumo de água lts/Ciclo  2,4

Potência instalada (16-00)       400V-50Hz-3N 16Amp 5,4kW

ProSelf
ContinousWash

SilentPlus

DuoFlo
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MODELO CÓD. PREÇO (€)

NeoTech 27-05 916195
com cesto 50x50 cm

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar elevada e por isso muito ergonómica para o 
utilizador, possui cesto de 50x50.

Possui o sistema de interface electrónico ProSmart, que lhe 
permite escolher vários programas de lavagem entre outras 
funções, como o sistema de auto-lavagem e lavagem continua.

Também possui o sistema patenteado EquaLizer2 (melhor 
distribuição dos jactos de água devido ao sistema de braços 
de lavagem especiais), entre outros sistemas avançados que 
fazem desta máquina, uma máquina tecnologicamente bastante 
avançada.

Dupla parede

Doseador de abrilhantadorArchiMedes

ProSmart

SilentPlus

OPCIONAIS  CÓD.

Kit bomba de descarga   999325

Kit doseador de detergente 999322

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  60x60x125

Abertura da porta (cm)  cm  38,5

Altura máxima dos copos  cm  35,5

Altura máxima dos pratos  cm  39

Altura máxima dos tabuleiros cm  GN1/1 53x32

Ciclos lavagem seg.        72 - 110 - 150 / Contínuo

Dimensão do cesto (cm)  cm  50x50 (54x54)

Produção teórica máxima cestos/h  50

Ciclo de Auto lavagem    ProSelf

Capacidade da cuba (lts.) l  15

Capacidade da caldeira (lts.) l  6

Potência da resist. da cuba kW  2,1

Potência da resist. da caldeira  kW  7,6

Potência da bomba  kW  0.5

Pressão de alimentação bar  2 → 4

Temp. água de alimentação °C  15

Consumo de água lts/Ciclo  2,7

Potência instalada (16-00)       400V-50Hz-3N 16Amp 8,1kW

ProSelf
ContinousWash

DuoFlo

SmartClean

EquaLizer2

SISTEMA SmartClean
Os produtos Colged são 

concebidos de modo a não 
criar pontos de acumulação de 

sujidade
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Doseador de abrilhantadorArchiMedes

ProSmart

SmartClean

MODELO CÓD. PREÇO (€)

NeoTech 28-05 n. d.
com cesto 50x50 cm

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar com comando electrónico sobre a capota. A 
abertura útil de 46.5cm permite-lhe lavar pratos, copos, tabuleiros 
e utensílios.

É uma máquina que permite a versatilidade de projectos, com 
grande disponibilidade de mesas de serviço que lhe permite a 

instalação em qualquer ambiente, seja em linha ou em ângulo.

Caracteriza-se por excelentes e constantes prestações, pela 
versatilidade e consumo reduzido, consumindo apenas 2.3l de 
água por ciclo.

OPCIONAIS  CÓD.

Kit bomba de descarga   70710

Kit doseador de detergente 41955

Dupla parede

Parede simples

EquaLizer2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  72x84x157

Abertura da porta (cm)  cm  46,5

Altura máxima dos copos  cm  44

Altura máxima dos pratos  cm  44

Altura máxima dos tabuleiros cm  GN1/1 53x32

Ciclos lavagem seg.        60 - 90 - 120 / Contínuo

Dimensão do cesto (cm)  cm  50x50 (54x54)

Produção teórica máxima cestos/h  60

Ciclo de Auto lavagem    ProSelf

Capacidade da cuba (lts.) l  22

Capacidade da caldeira (lts.) l  6

Potência da resist. da cuba kW  2,5

Potência da resist. da caldeira  kW  8

Potência da bomba  kW  0.7

Pressão de alimentação bar  2 → 4

Temp. água de alimentação °C  15 → 50

Consumo de água lts/Ciclo  2,3

Potência instalada (16-00)       400V-50Hz-3N 16Amp 8,7kW

ProSelf
ContinousWash

DuoFlo

SISTEMA SmartClean
Os produtos Colged são 

concebidos de modo a não 
criar pontos de acumulação de 

sujidade
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MODELO CÓD. PREÇO (€)

NeoTech 28-06 n. d.
com cesto 60x50 cm

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Esta máquina de lavar de capota, constitui uma novidade no 
mercado, pois devido às dimensões da sua câmara de lavagem 
(61x50x46), permite-lhe lavar tabuleiros de fornos 60x40, bem 
como recipientes de amassadeiras, panelas, e outros utensílios 
deste tipo.

É uma máquina versátil, que tem um grande número de mesas de 
serviço em linha ou ângulo, que permitem uma utilização óptima 
das suas capacidades.

Caracteriza-se por possuir prestações óptimas e constantes, bem 
como por ter um baixo consumo. Apenas 3.2l de água por ciclo.

Parede simples

Dupla
parede

Doseador de abrilhantador
ArchiMedes

ProSmart

OPCIONAIS  CÓD.

Kit bomba de descarga   999325

Kit doseador de detergente 999322

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  77x84x157

Abertura da porta (cm)  cm  46,5

Altura máxima dos copos  cm  44

Altura máxima dos pratos  cm  44

Altura máxima dos tabuleiros cm             60x40  GN1/1 53x32

Ciclos lavagem seg.        60 - 90 - 120 / Contínuo

Dimensão do cesto (cm)  cm  60x50

Produção teórica máxima cestos/h  60

Ciclo de Auto lavagem    ProSelf

Capacidade da cuba (lts.) l  30

Capacidade da caldeira (lts.) l  6

Potência da resist. da cuba kW  3

Potência da resist. da caldeira  kW  8

Potência da bomba  kW  1.5

Pressão de alimentação bar  1,5 → 6

Temp. água de alimentação °C  15 → 50

Consumo de água lts/Ciclo  3,2

Potência instalada (16-00)       400V-50Hz-3N 16Amp 9,5kW

ProSelf
ContinousWash

DuoFlo

SmartClean
EquaLizer2

SISTEMA SmartClean
Os produtos Colged são 

concebidos de modo a não 
criar pontos de acumulação de 

sujidade
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SmartPlus

SmartClean

SilentPlus

MODELO CÓD. PREÇO (€)

NeoTech 1010 GL280CD

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar de túnel, compacta e bastante versátil e eficiente 
(consome apenas 1.8l por cesto).

Pode ser usada como uma máquina de túnel normal durante 
períodos de pico ou como uma máquina de ciclo intermitente, ou 
uma máquina de capota ou sob tampo, durante os períodos de baixa 
temporada. Assim, é possível ter toda a produtividade que você 
precisa, quando você precisar dela sem nenhum custo adicional.

• Duas velocidades controladas electronicamente: lavagem padrão 
com produtividade de 100 cestos /h e lavagem “mais forte” com 
produtividade de 50 cestos /hora para a sujidade mais secas.
• Dispositivo de segurança contra pressão excessiva.
• Dispositivo de inundação contra inundações.
• Microinterruptor de segurança de fim de curso de série.
• Motor com segurança anti-bloqueio electrónico que interrompe 
a operação imediatamente se ocorrer congestionamento.

POTENCIAS INSTALADAS  kw kw (com unidade de secagem)

SISTEMA AutoTimer
Sistemas com sensor 
especial que detecta a 
entrada do tambor no 
interior da máquina.

Dupla parede

Potência máxima com água a 50ºC

400 V - 50 Hz - 3N ph 13,3  19.7

Potência máxima com água a 15ºC

400 V - 50 Hz - 3N ph 22,8  29,2

Potência máxima com água a 15ºC com recuperador de calor

400 V - 50 Hz - 3N ph 17,8  24,2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  77x115x157

Abertura da porta (cm)  cm  40

Altura máxima dos copos  cm  40

Altura máxima dos pratos  cm  39

Altura máxima dos tabuleiros cm  GN1/1 53x32

Dimensão do cesto (cm)  cm  50x50 (54x54)

Produção teórica máxima cestos/h  60

Capacidade da cuba (lts.) l  69

Capacidade da caldeira (lts.) l  17

Potência da resist. da cuba kW  8

Potência da resist. da caldeira  kW  12

Potência da bomba  kW  1,1

Pressão de alimentação bar  1.5 → 6

Temp. água de alimentação °C  50

Consumo de água lts/Ciclo  1,8

AutoTimer

TopTronic

IdroWash

ProGlide

Unidades opcionais:
Unidade de secagem

Unidade de secagem de canto
Condensador de vapor

Extractor de vapor
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MODELO CÓD. PREÇO (€)

ProTech 1113 GL282CDT

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar de túnel  extremamente versátil e eficaz 
(consome apenas 1,5 l por cesto). A sua grande mais valia está na 
alta performance e no muito baixo custo operacional, graças à 
eficiência tecnologia de que dispõe.
Existem vários elementos opcionais como mesas de entrada 
e de saída com rolos permitindo criar uma zona de lavagem 
perfeitamente adaptada às necessidades do cliente.
• Tem três velocidades controladas electronicamente: lavagem padrão 

com produtividade de 130 cestos/h, intensivo com produtividade de 
100 cestos / h e lavagem forte com produtividade de 50 cestos/h para 
sujidade seca e mais intensa.
• Dispositivo de segurança contra pressão excessiva.
• Dispositivo de inundação contra inundações.
• Microinterruptor de segurança de fim de curso de série.
• Motor com segurança anti bloqueio electrónico que interrompe 
a operação imediatamente se ocorrer congestionamento.

Dupla parede
SmartPlus

POTENCIAS INSTALADAS  kw kw (com unidade de secagem)

Potência máxima com água a 50ºC

400 V - 50 Hz - 3N ph 17,5  23,9

Potência máxima com água a 15ºC

400 V - 50 Hz - 3N ph 27  33,4

Potência máxima com água a 15ºC com recuperador de calor

400 V - 50 Hz - 3N ph 22  28,4

SmartClean

SilentPlus

AutoTimer

TopTronic

IdroWash
ProGlide

ProRinse

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  77x115x157

Abertura da porta (cm)  cm  40

Altura máxima dos copos  cm  40

Altura máxima dos pratos  cm  39

Altura máxima dos tabuleiros cm  GN1/1 53x32

Dimensão do cesto (cm)  cm  50x50

Produção teórica máxima cestos/h 130 - 100 - 50

Capacidade da cuba (lts.) l  69

Capacidade da caldeira (lts.) l  17

Potência da resist. da cuba kW  8

Potência da resist. da caldeira  kW  16

Potência da bomba  kW  1,1

Pressão de alimentação bar  0.5 → 6

Temp. água de alimentação °C  50

Consumo de água lts/Ciclo  1,5

Unidades opcionais:
Pré-lavagem

Unidade de secagem
Unidade de secagem de canto

Condensador de vapor
Extractor de vapor

SISTEMA AutoTimer
Sistemas com sensor 

especial que detecta a 
entrada do tambor no 

interior da máquina.



126

Máquinas de lavar Loiça

274

SmartPlus

SmartClean

SilentPlus

MODELO CÓD. PREÇO (€)

ProTech 1117 GL284CDT

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar de túnel  extremamente versátil e eficaz 
(consome apenas 1,4 l por cesto). A sua grande mais valia está na 
alta performance e no muito baixo custo operacional, graças à 
eficiência tecnologia de que dispõe.
Existem vários elementos opcionais como mesas de entrada 
e de saída com rolos permitindo criar uma zona de lavagem 
perfeitamente adaptada às necessidades do cliente.
• Tem três velocidades controladas electronicamente: lavagem 

padrão com produtividade de 170 cestos/h, intensivo com 
produtividade de 130 cestas / h e lavagem forte com produtividade 
de 65 cestas/h para sujidade seca e mais intensa.
• Dispositivo de segurança contra pressão excessiva.
• Dispositivo de inundação contra inundações.
• Microinterruptor de segurança de fim de curso de série.
• Motor com segurança anti bloqueio electrónico que interrompe 
a operação imediatamente se ocorrer congestionamento.

Dupla parede

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  77x197x157

Abertura da porta (cm)  cm  40

Altura máxima dos copos  cm  40

Altura máxima dos pratos  cm  39

Altura máxima dos tabuleiros cm  GN1/1 53x32

Dimensão do cesto (cm)  cm  50x50

Produção teórica máxima cestos/h  70 - 130 - 65

Potência da resist. da cuba kW  8

Capacidade da cuba (lts.) l  69

POTENCIAS INSTALADAS  kw kw (com unidade de secagem)

Potência máxima com água a 50ºC

400 V - 50 Hz - 3N ph 21,2  27,2

Potência máxima com água a 15ºC

400 V - 50 Hz - 3N ph 30,7  37,1

Potência máxima com água a 15ºC com recuperador de calor

400 V - 50 Hz - 3N ph 25,7  32,1

Potência da resist. da caldeira  kW  19

Capacidade da caldeira (lts.) l  17

Potência bomba pré-lavagem kW  0,7

Potência bomba lavagem  kW  1,1

Potência bomba enxaguamento  kW  0,2

Pressão de alimentação bar  0,5 → 6

Temp. água de alimentação °C  50

Consumo de água lts/Ciclo  1,4

AutoTimer

TopTronic

IdroWash

ProGlide

ProRinse

Unidades opcionais:
Pré-lavagem

Unidade de secagem
Unidade de secagem de canto

Condensador de vapor
Extractor de vapor

SISTEMA AutoTimer
Sistemas com sensor 
especial que detecta a 
entrada do tambor no 
interior da máquina.
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MODELO CÓD. PREÇO (€)

ProTech 1122 GL286CDT

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar de túnel  extremamente versátil e eficaz 
(consome apenas 1,4 l por cesto). A sua grande mais valia está na 
alta performance e no muito baixo custo operacional, graças à 
eficiência tecnologia de que dispõe.
Existem vários elementos opcionais como mesas de entrada 
e de saída com rolos permitindo criar uma zona de lavagem 
perfeitamente adaptada às necessidades do cliente.
• Tem três velocidades controladas electronicamente: lavagem 

padrão com produtividade de 220 cestos/h, intensivo com 
produtividade de 170 cestos / h e lavagem forte com produtividade 
de 80 cestos/h para sujidade seca e mais intensa.
• Dispositivo de segurança contra pressão excessiva.
• Dispositivo de inundação contra inundações.
• Microinterruptor de segurança de fim de curso de série.
• Motor com segurança anti bloqueio electrónico que interrompe 
a operação imediatamente se ocorrer congestionamento.

Dupla parede
SmartPlus

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  77x197x157

Abertura da porta (cm)  cm  40

Altura máxima dos copos  cm  40

Altura máxima dos pratos  cm  39

Altura máxima dos tabuleiros cm  GN1/1 53x32

Dimensão do cesto (cm)  cm  50x50

Produção teórica máxima cestos/h  220 - 170 - 80

Potência da resist. da cuba kW  8

Capacidade da caldeira (lts.) l  17

Capacidade da cuba (lts.) l  69

POTENCIAS INSTALADAS  kw kw (com unidade de secagem)

Potência máxima com água a 50ºC

400 V - 50 Hz - 3N ph 24  30,4

Potência máxima com água a 15ºC

400 V - 50 Hz - 3N ph 33,5  39,9

Potência máxima com água a 15ºC com recuperador de calor

400 V - 50 Hz - 3N ph 28,5  34,9

Potência da resist. da caldeira  kW  21,5

Cap. cuba pré-lavagem (lts.) l  45

Potência bomba pré-lavagem kW  0,7

Potência bomba lavagem kW  1,4

Potência bomba enxaguamento  kW  0,2

Pressão de alimentação bar  0,5 → 6

Temp. água de alimentação °C  50

Consumo de água lts/Ciclo  1,4

SmartClean

SilentPlus

AutoTimer
TopTronic

IdroWash

ProGlide

ProRinse

Unidades opcionais:
Pré-lavagem

Unidade de secagem
Unidade de secagem de canto

Condensador de vapor
Extractor de vapor

SISTEMA AutoTimer
Sistemas com sensor 

especial que detecta a 
entrada do tambor no 

interior da máquina.
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SmartPlus

SmartClean

SilentPlus

MODELO CÓD. PREÇO (€)

TopTech 1218 A3CD

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar de túnel  extremamente versátil e eficaz 
(consome apenas 1l por cesto). A sua grande mais valia está na 
alta performance e no muito baixo custo operacional, graças à 
eficiência tecnologia de que dispõe.
Existem vários elementos opcionais como mesas de entrada 
e de saída com rolos permitindo criar uma zona de lavagem 
perfeitamente adaptada às necessidades do cliente.
• Tem três velocidades controladas electronicamente: lavagem 

padrão com produtividade de 180 cestos/h, intensivo com 
produtividade de 130 cestos / h e lavagem forte com produtividade 
de 65 cestos/h para sujidade seca e mais intensa.
• Dispositivo de segurança contra pressão excessiva.
• Dispositivo de inundação contra inundações.
• Microinterruptor de segurança de fim de curso de série.
• Motor com segurança anti bloqueio electrónico que interrompe 
a operação imediatamente se ocorrer congestionamento.

POTENCIAS INSTALADAS  kw kw (com unidade de secagem)

Dupla parede

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  77x155x157

Abertura da porta (cm)  cm  40

Altura máxima dos copos  cm  40

Altura máxima dos pratos  cm  39

Altura máxima dos tabuleiros cm  GN1/1 53x32

Dimensão do cesto (cm)  cm  50x50

Produção teórica máxima cestos/h  180 - 130 - 65

Potência da resist. da cuba kW  8

Capacidade da cuba (lts.) l  69

Potência máxima com água a 50ºC

400 V - 50 Hz - 3N ph 20,5  26,9

Potência máxima com água a 15ºC

400 V - 50 Hz - 3N ph 30  36,4

Potência máxima com água a 15ºC com recuperador de calor

400 V - 50 Hz - 3N ph 25  31,4

Potência da resist. da caldeira  kW  10,5

Capacidade da caldeira (lts.) l  17

Potência bomba pré-lavagem kW  0,2

Potência bomba lavagem  kW  1,4

Potência bomba enxaguamento  kW  0,2

Pressão de alimentação bar  1 → 6

Temp. água de alimentação °C  50

Consumo de água lts/Ciclo  1

AutoTimer

TopTronic

IdroWash

ProGlide
UltraRinse

Unidades opcionais:
Pré-lavagem

Unidade de secagem
Unidade de secagem de canto

Condensador de vapor
Extractor de vapor

SISTEMA AutoTimer
Sistemas com sensor 
especial que detecta a 
entrada do tambor no 
interior da máquina.



126

Máquinas de lavar Loiça

277

MODELO CÓD. PREÇO (€)

ProTech 1223 A4CD

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar de túnel  extremamente versátil e eficaz 
(consome apenas 1l por cesto). A sua grande mais valia está na 
alta performance e no muito baixo custo operacional, graças à 
eficiência tecnologia de que dispõe.
Existem vários elementos opcionais como mesas de entrada 
e de saída com rolos permitindo criar uma zona de lavagem 
perfeitamente adaptada às necessidades do cliente.
• Tem três velocidades controladas electronicamente: lavagem 

padrão com produtividade de 230 cestos/h, intensivo com 
produtividade de 170 cestos / h e lavagem forte com produtividade 
de 85 cestos/h para sujidade seca e mais intensa.
• Dispositivo de segurança contra pressão excessiva.
• Dispositivo de inundação contra inundações.
• Microinterruptor de segurança de fim de curso de série.
• Motor com segurança anti bloqueio electrónico que interrompe 
a operação imediatamente se ocorrer congestionamento.

Dupla parede

SmartPlus

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  77x237x157

Abertura da porta (cm)  cm  40

Altura máxima dos copos  cm  40

Altura máxima dos pratos  cm  39

Altura máxima dos tabuleiros cm  GN1/1 53x32

Dimensão do cesto (cm)  cm  50x50

Produção teórica máxima cestos/h  230 - 170 - 85

Potência resist. cuba kW  8

Pot. resist. cuba pré-lavagem kW  8

Capacidade da caldeira (lts.) l  17

Capacidade da cuba (lts.) l  69

POTENCIAS INSTALADAS  kw kw (com unidade de secagem)

Potência máxima com água a 50ºC

400 V - 50 Hz - 3N ph 25,3  31,7

Potência máxima com água a 15ºC

400 V - 50 Hz - 3N ph 34,8  41,2

Potência máxima com água a 15ºC com recuperador de calor

400 V - 50 Hz - 3N ph 29,8  36,2

Potência resist. caldeira  kW  14

Cap. da cuba pré-lavagem (lts.) l  45

Potência bomba pré-lavagem kW  8

Potência bomba lavagem kW  1,4

Pot. bomba pré-enxaguamento  kW  0,2

Potência bomba enxaguamento  kW  0,2

Pressão de alimentação bar  0,5 → 6

Temp. água de alimentação °C  50

Consumo de água lts/Ciclo  1,4

SmartClean

SilentPlus

AutoTimer
TopTronic

IdroWash

ProGlide

UltraRinse

Unidades opcionais:
Pré-lavagem

Pré-lavagem de canto
Unidade de secagem

Unidade de secagem de canto
Condensador de vapor

Extractor de vapor

SISTEMA AutoTimer
Sistemas com sensor 

especial que detecta a 
entrada do tambor no 

interior da máquina.
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SmartPlus

SmartClean

SilentPlus

MODELO CÓD. PREÇO (€)

TopTech 1228 A5CDT

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar de túnel  extremamente versátil e eficaz 
(consome apenas 1l por cesto). A sua grande mais valia está na 
alta performance e no muito baixo custo operacional, graças à 
eficiência tecnologia de que dispõe.
Existem vários elementos opcionais como mesas de entrada 
e de saída com rolos permitindo criar uma zona de lavagem 
perfeitamente adaptada às necessidades do cliente.
• Tem três velocidades controladas electronicamente: lavagem 

padrão com produtividade de 280 cestos/h, intensivo com 
produtividade de 220 cestos / h e lavagem forte com produtividade 
de 110 cestos/h para sujidade seca e mais intensa.
• Dispositivo de segurança contra pressão excessiva.
• Dispositivo de inundação contra inundações.
• Microinterruptor de segurança de fim de curso de série.
• Motor com segurança anti bloqueio electrónico que interrompe 
a operação imediatamente se ocorrer congestionamento.

POTENCIAS INSTALADAS  kw kw (com unidade de secagem)

Dupla parede

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  77x237x157

Abertura da porta (cm)  cm  40

Altura máxima dos copos  cm  40

Altura máxima dos pratos  cm  39

Altura máxima dos tabuleiros cm  GN1/1 53x32

Dimensão do cesto (cm)  cm  50x50

Produção teórica máxima cestos/h             280 - 220 - 110

Potência resist. cuba kW  9,5

Pot. resist. cuba pré-lavagem kW  8

Capacidade da caldeira (lts.) l  17

Capacidade da cuba (lts.) l  69

Potência máxima com água a 50ºC

400 V - 50 Hz - 3N ph 31,8  38,2

Potência máxima com água a 15ºC

400 V - 50 Hz - 3N ph 41,3  47,7

Potência máxima com água a 15ºC com recuperador de calor

400 V - 50 Hz - 3N ph 36,3  42,7

Potência resist. caldeira  kW  19

Cap. da cuba pré-lavagem (lts.) l  45

Potência bomba pré-lavagem kW  0,7

Potência bomba lavagem kW  2

Pot. bomba pré-enxaguamento  kW  0,2

Potência bomba enxaguamento  kW  0,2

Pressão de alimentação bar  1 → 6

Temp. água de alimentação °C  50

Consumo de água lts/Ciclo  1

AutoTimer

TopTronic

IdroWash

ProGlide

UltraRinse

SISTEMA AutoTimer
Sistemas com sensor 
especial que detecta a 
entrada do tambor no 
interior da máquina.
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Acessórios Dimensões Cód. Preço (€)

Unidade de Secagem em linha recta  A  
para NeoTech e ProTech
  60x77x177,5  
Unidade de Secagem em linha recta  AK
para TopTech

Unidade de Secagem de canto  B
para NeoTech e ProTech
  82x87,9x177,5  
Unidade de Secagem de canto  BK
para TopTech

Extractor de vapor para NeoTech e ProTech  E
  Ø 25 - h 21  
Extractor de vapor para TopTech  EK

Condensador de vapor para NeoTech e ProTech  C
  Ø 25 - h 21  
Condensador de vapor para TopTech  CK

Pré-lavagem de ângulo para NeoTech e ProTech  P
  99x82x156.5  
Pré-lavagem de ângulo para TopTech  PK

Recuperador de calor para NeoTech e ProTech  R
  Ø 25 - h 21   
Recuperador de calor para TopTech  RK

Doseador de detergente e abrilhantador  Y
para NeoTech e ProTech
    
Doseador de detergente e abrilhantador  YR
para TopTech

Alimentação de água fria para NeoTech e ProTech  W
    
Alimentação de água fria para TopTech   WK

Consulte-nos para obter informações sobre mesas de entrada/saída em inox.
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Diagramas de Instalação com opcionais

PT 1113

NT 1010

PT 1117 - 1122
Instalação de canto

PT 1117 - 1122

TT 1218

TT 1223 - 1228

TT 1223 - 1228
Canto
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MODELO CÓD. PREÇO (€)

NeoTech 900 NT900
com cesto 50x60 cm

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar utensílios de carregamento frontal, compacta 
e versátil, ocupa apenas meio metro quadrado e é capaz de lavar 
cestos de 60 litros ou tabuleiros 60x40;

Pode-se transformar numa máquina de lavar copos ou numa 
máquina de lavar louça. Utilizando um cesto de 24 pratos permite-

lhe alcançar uma produtividade teórica de 720 pratos/horas.

• É ideal para padarias, pastelarias e gelatarias.
• Consumo de água de apenas 3,5 l por cesto.

Doseador de abrilhantador

ArchiMedes
DuoFlo

UltraSoft

SilentPlus
SmartClean

Dupla parede

OPCIONAIS  CÓD.

Kit bomba de descarga   41953

Kit doseador de detergente 41952

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  67x72x147

Abertura da porta (cm)  cm  40

Duração ciclo especial n.  3

Duração ciclo lavagem min. 2 - 4 - 8

Produção teórica máxima cestos/h  30

Capacidade da cuba (lts.) l  20

Dimensão do cesto (cm)  cm                       50x60 (50x50)

Capacidade da caldeira (lts.) l  7

Potência da resist. da cuba kW  2,5

Potência da resist. da caldeira  kW  6

Potência da bomba  kW  0.8

Pressão de alimentação bar  2 → 4

Temp. água de alimentação °C  15

Consumo de água lts/Ciclo  3,5

Potência instalada (16-00)       400V-50Hz-3N 16Amp 6,8kW

EquaLizer2
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  72x78x173

Abertura da porta (cm)  cm  65

Duração ciclo especial n.  3

Duração ciclo lavagem min. 2 - 4 - 8

Produção teórica máxima cestos/h  30

Capacidade da cuba (lts.) l  37

Dimensão do cesto (cm)  cm  56x63

Capacidade da caldeira (lts.) l  7

Potência da resist. da cuba kW  2,5

Potência da resist. da caldeira  kW  6

Potência da bomba  kW  1,4

Pressão de alimentação bar  2 → 4

Temp. água de alimentação °C  15

Consumo de água lts/Ciclo  4

Potência instalada (16-00)       400V-50Hz-3N 16Amp 7,4kW

SmartClean

MODELO CÓD. PREÇO (€)

NeoTech 901 NT901
com cesto 56x63 cm

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar utensílios de carregamento frontal, com 
cesto 56x63 e abertura de porta de 65cm, é capaz de lavar a 
maior parte dos acessórios/utensílios de pastelaria, padaria, 

gastronomia, gelataria. Consumo de água de apenas 4litros 
por cesto.

OPCIONAIS  CÓD.

Kit bomba de descarga   41953

Kit doseador de detergente 41952

Dupla parede

EquaLizer2

SilentPlus

UltraSoft
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MODELO CÓD. PREÇO (€)

NeoTech 902 NT902
com cesto 56x63 cm

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar utensílios de carregamento frontal, com 
cesto 56x63 e abertura de porta de 85cm, é capaz de lavar a 
maior parte dos acessórios/utensílios de pastelaria, padaria, 

gastronomia, gelataria.

Consumo de água de apenas 4litros por cesto.

Doseador de abrilhantador

ArchiMedes
DuoFlo

UltraSoft

SilentPlus
SmartClean

Dupla parede

OPCIONAIS  CÓD.

Kit bomba de descarga   41953

Kit doseador de detergente 41952

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  67x72x147

Abertura da porta (cm)  cm  40

Duração ciclo especial n.  3

Duração ciclo lavagem min. 2 - 4 - 8

Produção teórica máxima cestos/h  30

Capacidade da cuba (lts.) l  20

Dimensão do cesto (cm)  cm                       50x60 (50x50)

Capacidade da caldeira (lts.) l  7

Potência da resist. da cuba kW  2,5

Potência da resist. da caldeira  kW  6

Potência da bomba  kW  0.8

Pressão de alimentação bar  2 → 4

Temp. água de alimentação °C  15

Consumo de água lts/Ciclo  3,5

Potência instalada (16-00)       400V-50Hz-3N 16Amp 6,8kW

EquaLizer2
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  67x72x147

Abertura da porta (cm)  cm  40

Duração ciclo especial n.  11

Ciclo de auto-limpeza Semi-aut. n.  ProSelf

Duração ciclo lavagem min. 2 - 4 - 8

Produção teórica máxima cestos/h  30

Capacidade da cuba (lts.) l  20

Dimensão do cesto (cm)  cm                          50x60 (50x50)

Capacidade da caldeira (lts.) l  7

Potência da resist. da cuba kW  2,5

Potência da resist. da caldeira  kW  6

Potência da bomba  kW  0,8

Potência bomba lavagem kW  0,2

Pressão de alimentação bar  1 → 6

Temp. água de alimentação °C  15

Consumo de água lts/Ciclo  2,5

Potência instalada (16-00)       400V-50Hz-3N 16Amp 6,8kW

SmartClean

ProSmart

MODELO CÓD. PREÇO (€)

TopTech 920 TT920
com cesto 50x60 cm

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar utensílios de carregamento frontal, 
compacta e versátil, ocupa apenas meio metro quadrado e é 
capaz de lavar cestos de 60 litros ou tabuleiros 60x40.
Pode-se transformar numa máquina de lavar copos ou numa 
máquina de lavar louça. Utilizando um cesto de 24 pratos 

permite-lhe alcançar uma produtividade teórica de 720 
pratos/horas.

É ideal para padarias, pastelarias e gelatarias. Consumo de 
água de apenas 2,5 l por cesto.

OPCIONAIS  CÓD.

kit de chave de nível   999257

Dupla parede

EquaLizer2

SilentPlus

ProChem

ProSelf

UltraSoft

UltraRinse2
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MODELO CÓD. PREÇO (€)

TopTech 921 TT921
com cesto 56x63 cm

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar utensílios de carregamento frontal, com 
cesto 56x63 e abertura de porta de 65cm, é capaz de lavar a 
maior parte dos acessórios/utensílios de pastelaria, padaria, 

gastronomia, gelataria.
Consumo de água de apenas 3litros por cesto.

UltraSoft

SilentPlus

ProSmart
SmartClean

Dupla parede

OPCIONAIS  CÓD.

kit de chave de nível   999257

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  72x78x173

Abertura da porta (cm)  cm  65

Duração ciclo especial n.  11

Ciclo de auto-limpeza Semi-aut. n.  ProSelf

Duração ciclo lavagem min. 2 - 12

Produção teórica máxima cestos/h  30

Capacidade da cuba (lts.) l  37

Dimensão do cesto (cm)  cm 56x63

Capacidade da caldeira (lts.) l  7

Potência da resist. da cuba kW  2,5

Potência da resist. da caldeira  kW  6

Potência da bomba  kW  1,4

Potência bomba lavagem kW  0,2

Pressão de alimentação bar  1 → 6

Temp. água de alimentação °C  15

Consumo de água lts/Ciclo  3

Potência instalada (16-00)       400V-50Hz-3N 16Amp 7,4kW

EquaLizer2

ProChem ProSelf

UltraRinse2



126

Máquinas de lavar Loiça

286

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  72x78x193

Abertura da porta (cm)  cm  85

Duração ciclo especial n.  11

Ciclo de auto-limpeza Semi-aut. n.  ProSelf

Duração ciclo lavagem min. 2 - 12

Produção teórica máxima cestos/h  30

Capacidade da cuba (lts.) l  37

Dimensão do cesto (cm)  cm 56x63

Capacidade da caldeira (lts.) l  7

Potência da resist. da cuba kW  2,5

Potência da resist. da caldeira  kW  6

Potência da bomba  kW  2

Potência bomba lavagem kW  0,2

Pressão de alimentação bar  1 → 6

Temp. água de alimentação °C  15

Consumo de água lts/Ciclo  2,5

Potência instalada (16-00)       400V-50Hz-3N 16Amp 8kW

SmartClean ProSmart

MODELO CÓD. PREÇO (€)

TopTech 922 TT922
com cesto 56x63 cm

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar utensílios de carregamento frontal, com 
cesto 56x63 e abertura de porta de 85cm, é capaz de lavar a 
maior parte dos acessórios/utensílios de pastelaria, padaria, 

gastronomia, gelataria.
Consumo de água de apenas 3litros por cesto.

OPCIONAIS  CÓD.

kit de chave de nível   999257

Dupla parede

EquaLizer2

SilentPlus

ProChem ProSelf

UltraSoft

UltraRinse2
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MODELO CÓD. PREÇO (€)

TopTech 923 TT923
com cesto 70x70 cm

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar utensílios de carregamento frontal, com 
cesto70x70 e abertura de porta de 85cm, é capaz de lavar a 
maior parte dos acessórios/utensílios de pastelaria, padaria, 

gastronomia, gelataria.
Consumo de água de apenas 4litros por cesto.

UltraSoft

SilentPlus

ProSmartSmartClean

Dupla parede

OPCIONAIS  CÓD.

kit de chave de nível   999257

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  85x85x193

Abertura da porta (cm)  cm  85

Duração ciclo especial n.  11

Ciclo de auto-limpeza Semi-aut. n.  ProSelf

Duração ciclo lavagem min. 2 - 12

Produção teórica máxima cestos/h  30

Capacidade da cuba (lts.) l  68

Dimensão do cesto (cm)  cm 70x70

Capacidade da caldeira (lts.) l  7

Potência da resist. da cuba kW  8

Potência da resist. da caldeira  kW  8

Potência da bomba  kW  2.7

Potência bomba lavagem kW  0,2

Pressão de alimentação bar  1 → 6

Temp. água de alimentação °C  15

Consumo de água lts/Ciclo  4

Potência instalada (16-00)       400V-50Hz-3N 16Amp 11kW

EquaLizer2

ProChem ProSelf

UltraRinse2
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões máq. (LxPxA) cm  147x85x193

Abertura da porta (cm)  cm  85

Duração ciclo especial n.  11

Ciclo de auto-limpeza Semi-aut. n.  ProSelf

Duração ciclo lavagem min. 2 - 12

Produção teórica máxima cestos/h  30

Capacidade da cuba (lts.) l  131

Dimensão do cesto (cm)  cm 131x70

Capacidade da caldeira (lts.) l  17

Potência da resist. da cuba kW  9,5

Potência da resist. da caldeira  kW  9,5

Potência da bomba  kW  2x2.7

Potência bomba lavagem kW  2x0.2

Pressão de alimentação bar  1 → 6

Temp. água de alimentação °C  15

Consumo de água lts/Ciclo  7

Potência instalada (16-00)       400V-50Hz-3N 25Amp 15,5kW

SmartClean ProSmart

MODELO CÓD. PREÇO (€)

TopTech 924 TT924
com cesto 131x70 cm

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Máquina de lavar utensílios de carregamento frontal, com 
cesto 131x70 e abertura de porta de 85cm, é capaz de lavar a 
maior parte dos acessórios/utensílios de pastelaria, padaria, 

gastronomia, gelataria.
Consumo de água de apenas 7litros por cesto.

OPCIONAIS  CÓD.

kit de chave de nível   999257

Dupla parede

EquaLizer2

SilentPlus

ProChem ProSelf

UltraSoft

UltraRinse2





126 339

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
Estas são as condições gerais de venda da ACTIPAGE. Quaisquer outras condições particulares terão de ser previamente 
acordadas por escrito. A ACTIPAGE reserva-se ao direito de proceder a alterações destas condições sem aviso prévio. Estes 
preços e condições são válidos até informação contrária, salvo erro de impressão ou tipográfico. Para todas as questões legais 
emergentes da aplicação destas condições gerais de venda, o foro competente é o foro de Comarca de Vila Franca de Xira, com 
expressa renúncia a qualquer outro.

PREÇOS
Os preços que constam desta tabela, são os preços aconselhados de venda ao público e são líquidos de impostos.
Devem por isso acrescer a estes preços os respectivos impostos, nomeadamente Iva e taxa de EcoReee, quando aplicável. A 
ACTIPAGE reserva-se ao direito de alterar os preços que constam nesta tabela. Os compradores serão informados por escrito, 
sempre que ocorram alterações de preços. Os novos preços serão válidos a partir da data definida pela ACTIPAGE e informada 
aos clientes, e serão válidos para todas as encomendas pendentes de entrega à data da alteração. O desconhecimento dos 
novos preços não pode ser motivo de anulação de encomendas.

ENCOMENDAS
Todas as encomendas deverão ser confirmadas por escrito, através de fax ou por correio electrónico (e-mail), tendo de referir 
obrigatoriamente o código do artigo e a sua designação. Encomendas feitas telefonicamente ou verbalmente terão sempre 
de ser confirmadas por escrito, mesmo que sejam feitas pessoalmente junto dos nossos comerciais. Quaisquer erros nas 
encomendas não confirmadas por escrito serão sempre da responsabilidade do cliente.
Os prazos de entrega são sempre indicados a título informativo e sem compromisso e poderão ser alterados, por motivos 
de força maior ou alheios à nossa vontade, não podendo o seu incumprimento constituir causa justificativa de anulação da 
encomenda, pedido de indemnização ou compensação por qualquer prejuízo.

ENTREGAS
A entrega das mercadorias no território continental é feita por nossa conta, por empresas transportadoras, até à porta 
do cliente. As mercadorias expedidas para os arquipélagos dos Açores e Madeira, são por nossa conta até ao armazém do 
transitário. O preço das mercadorias para exportação é ex-works, ou seja, a entrega é feita no nosso armazém, sendo todo o 
transporte da responsabilidade do cliente. A entrega de mercadorias, independentemente do local de entrega, desde que seja 
de valor inferior a 150euros é sempre por conta do cliente. A nossa responsabilidade sobre as mercadorias cessa a partir do 
momento em que as pomos à disposição do cliente.
As mercadorias são entregues devidamente embaladas com as embalagens de fábrica. Quaisquer outras embalagens ou 
acondicionamentos adicionais devem ser previamente orçamentados e não fazem parte do preço apresentado nesta tabela.
Os clientes devem sempre verificar a mercadoria na presença do transportador, antes de assinar a guia. O risco de quebras e 
danos durante o transporte não é suportado pela ACTIPAGE, mesmo que o transporte seja por nossa conta, sendo esse risco 
segurado pelo transportador. Se nada for referido na guia de transporte, o seguro do transportador não assume quaisquer 
quebras ou danos na mercadoria.

GARANTIA
A garantia é válida para os produtos comercializados pela ACTIPAGE, por um período de 12 meses e só abrange defeitos de 
fabrico.
Os nossos clientes devem estar habilitados a fazer a assistência aos equipamentos fornecidos pela ACTIPAGE.
Quaisquer dúvidas relacionadas com a montagem, utilização e manutenção dos equipamentos devem ser levantadas junto do 
nosso departamento técnico que providenciará toda a informação necessária. A garantia não cobre erros de montagem ou de má 
utilização dos equipamentos, nem defeitos provocados por forças da natureza nem problemas provocados por infra estruturas 
de electricidade, águas ou gás. A garantia cobre apenas a substituição de acessórios e não inclui mão-de-obra, nem transporte 
de equipamentos. Para que a garantia seja aceite pela ACTIPAGE, o defeito deve ser reconhecido pelo nosso departamento 
técnico, pelo que o cliente deve fazer chegar o equipamento às nossas instalações.
A garantia não cobre o seguinte: Peças eléctricas ou electrónicas, grelhas, vidros, lâmpadas, díodos, válvulas, plásticos, motores, 
resistências.
Todas as peças de substituição/reposição, mesmo em garantia, serão enviadas à cobrança, sendo posteriormente emitida uma 
Nota de Crédito, se o defeito for reconhecido pelo nosso departamento técnico.

DEVOLUÇÕES
Devoluções de máquinas só serão aceites se as máquinas estiverem devidamente embaladas e nunca tiverem sido usadas, e no 
prazo de 8 dias. Não aceitamos devoluções de equipamentos específicos encomendados propositadamente para o cliente. Não 
aceitamos devoluções de peças e acessórios, salvo autorização pontual da ACTIPAGE.

RESERVA DE PROPRIEDADE
Até ao integral pagamento do valor dos bens constantes das Facturas, a plena propriedade dos mesmos continuará na nossa 
titularidade exclusiva, transferindo-se para o Cliente somente com a efectividade de tal pagamento. Até ao integral pagamento, 
o cliente será detentor dos bens em causa como possuidor em nome alheio.
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