
DISINFECT-500
·  FUNCIONAMENT AUTÒNOM I        

 MANEJABLE PER UNA PERSONA

.   NETEJA I DESINFECTA EN POC TEMPS

·  SISTEMA PER NEBULITZACIÓ

·  HIGIENE EN LLOCS INACCESSIBLES

·  ESCOMBRAT EN FORMA DE VAIVÉ

·  GRAN ABAST DE NETEJA

EQUIP DE DESINFECCIÓ AUTÒNOM

MÀQUINA DE DESINFECCIÓ INDUSTRIAL
AMB SISTEMA DE NEBULITZACIÓ



2

• Neteja i desinfecta en molt poc temps, 
estalviant importants costos en mà

 d’obra i líquids.

• Ideal per utilitzar amb aigua i hipoclorit de sodi 
(lleixiu) o altres líquids desinfectants.

• Òptima higiene a les parts de difícil accés 
i petits racons, gràcies al seu sistema de 
nebulització en forma d’escombrat per vaivé.

DISINFECT-500
Sodeca presenta DISINFECT-500, la màquina desinfectant industrial per netejar  
i desinfectar de forma ràpida i senzilla mitjançant nebulització empesa per aire.

Òptima per a carrers en zones urbanes i espais públics, així com, exteriors o interiors 
de complexos industrials o comercials per evitar contagis del Covid-19 o altres virus, 
bacteris o fongs nocius per a la salut.

• Dissenyada per a ser transportada en diferents 
vehicles: remolcs, camions, vehicles

 pick up o carretons.

• Facilitat de manipulació per la seva senzillesa en 
el disseny. Destaca per ser manejable per una 
sola persona.

• Gran abast longitudinal i d’alçada.

AVANTATGES IMPORTANTS
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DESINFECCIÓ PER NEBULITZACIÓ

Són molts els avantatges de la desinfecció per 
nebulització empesa per aire, la nebulització 
aconsegueix una mesura de partícula òptima per 
ser empesa per l’aire i arribar així als racons més 
inaccessibles durant la neteja habitual.

La força de l’aire desplaça la partícula de líquid 
desinfectant fins a 5 metres de distància amb la 
velocitat suficient perquè la partícula esclati amb 
l’impacte i s’estengui per totes les superfícies 
garantint així, una desinfecció i higiene total 
i garantint que totes les superfícies han estat 
perfectament desinfectades.

VENTILADORS 
Conjunt de ventiladors  
de gran abast.

SUPORT
Suport ventiladors 
motoritzat per a 
moviment de vaivé.

DIPÒSIT 
Dipòsit de 500 litres 
de líquid.

COMANDAMENT 
CONTROL Comandament 
de control per utilitzar des 
de l’interior del vehicle.

BANCADA 
Bancada suport per 
transportar l’equip en 
diferents vehicles.

GENERADOR 
Grup generador de 
gasolina, per poder utilitzar 
la màquina de manera 
independent.

BOMBA PRESSIÓ 
Bomba de pressió i filtres 
nebulitzadors.

QUADRE ELÈCTRIC 
Quadre elèctric de control 
i selecció de velocitats 
òptimes d’aire.
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CARACTERÍSTIQUES 
TÈCNIQUES

DIMENSIONS

Capacitat de dipòsit 500 litres
Potència instal·lada 2 Kw
Potència del generador 3,2 Kw
Autonomia de treball 8 h
Pes   580 Kg
Abast   10 m
Mesures   2080 x 1080 x 1400 mm

Amb la col·laboració de INVERTEK DRIVES IBERICA

ALTRES APLICACIONS 

Una altra de les funcions de 
l’equip de desinfecció autònom
DISINFECT-500, és l’aplicació del 
tractament d’eliminació de les 
erugues defoliadores dels arbustos 
amb els insecticides adequats.

El sistema de nebulització permet dispersar 
per aire els insecticides i arribar així als 
racons més inaccessibles. Una de les seves 
característiques és que és manejable per
una sola persona, i que la funció es realitza
en poc temps.

DISINFECT-500
EQUIP DE DESINFECCIÓ AUTÒNOM


