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Especificações Técnicas 

PC 3000 D 

 
 

 

Descrição: 
Máquina de Lavar Louça industrial (bandejas lisas e estampadas, pratos, talheres, copos, xícaras, taças de 
sorvete e outros recipientes). Tipo mono câmara com acesso por porta frontal, com dosador de química 
embarcado. 
 

Garantia: dois anos 

 
 
Características: 
Dimensões em mm (Alt. X Larg. X Prof.): 880 x 600 x 650; 
Espaço livre interno em mm (Alt. X Larg. X Prof.): 345 x 500 x 500; 
Tempo de ciclo (lavagem enxágüe): 92 segundos 
Quantidade ciclos por hora: 39 
Capacidade por gaveta: 18 pratos(Ø 300mm), ou 9 bandejas, ou 200 talheres, ou 36 copos(Ø 70mm), ou 50 
xícaras (Ø 60 mm); 
Produção mecânica por hora: 702 pratos, ou 351 bandejas, ou 7.800 talheres, ou 1.404 copos, ou 1.950 
xícaras. 
Operações: Lavagem e enxágüe, realizados por meio de braços giratórios superiores e inferiores. 
Facilidades de operação: Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças. 
Controles automáticos: Tempo de ciclo - Nível de água do tanque de lavagem - Temperaturas das águas da 
lavagem e do enxágüe - Sistema auto-limpante – Dosador de Química Embarcado (dosadores internos para 
produtos químicos). 
Limpeza: Filtro de resíduos na moto-bomba de lavagem – Dreno - Braços de lavagem e enxágüe e tampões 
desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas; 
Material de construção: Aço inoxidável AISI 304 e outros resistentes às solicitações do trabalho; 
Segurança: Interrompe o ciclo caso a porta seja aberta; 
Capacidade Tanque Lavagem (Lts): 22 
Consumo de Água (Lts): 2,8 
Temperatura Lavagem (°C): 66 
Temperatura de Enxágüe (°C): 87 
Elemento Aquecimento de Lavagem (KW): 1,0 
Elemento Aquecimento de Enxágüe (KW): 4,5 
Potência Bomb. de Lavagem (HP): ¼ 
Potência Bomb. Enxágüe (HP): ¾ 
Alimentação 220 Vac ou 380 Vac: 3F/2F 
Consumo Total Máximo Energético (kW): 4,8 
Consumo Total Máximo Energético por hora (kW): 6,16 
Instalação: Sobre ou sob um balcão ou tampo, ou ainda sobre um suporte de apoio; 
Peso sem embalagem (Kg): 82 
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ACESSÓRIOS INCLUSOS: 
 

 02 gavetas (Rack) com pinos para pratos 

 01 gaveta (Rack) c/ 8 divisórias para 
talheres; 

 01 gaveta (Rack) lisa para cumbucas e 
copos; 

 Kit de instalação; 

 

 
 
 

 
 
ACESSÓRIOS OPCIONAIS (não inclusos): 
 

 Suporte em aço inox; 

 Gavetas (rack’s) para, pratos, talheres e/ou copos em tamanhos diversos; 

 Kit 440 volts 

 Termômetros digitais 

 
 
ESPECIFICAÇÕES PARA INSTALAÇÃO: 
 
Água: fria; rosca 3/4” BSP, com registro de gaveta e pressão entre 0,5 e 3,5 bar. Recomendamos o uso de filtro 
de resíduos; 
 
Deságüe ou esgoto: tubulação (PVC) 50 mm, em nível abaixo da base da lavadora; 
 
Elétrico: exclusivo para a lavadora, com distância máxima de 10 metros do quadro de distribuição, que atenda 
as características da voltagem escolhida: 
Potência requerida: 8,25 kW 
220V bifásico: com fiação de terra; disjuntor bipolar 50A por fase; fiação mínima de 10mm² 
220V trifásico: com fiação de terra; disjuntor tripolar 30A por fase; fiação mínima de 4mm² 
380V trifásico: com fiação de terra e neutro; disjuntor tripolar 20A por fase; fiação mínima de 4mm² 
440V trifásico: com fiação de terra; disjuntor tripolar 15A por fase; fiação mínima de 4mm² 
 
Fixação do equipamento: A Lava Louças deverá ficar ergometricamente em cima de uma bancada com altura 
de 50 cm do piso. 
 
A preparação desses pontos para instalação é de responsabilidade e custeio do cliente. 

 
 
PRAZO DE ENTREGA: até 30 dias após nota de encomenda.  
 
TRANSPORTE: FOB 

 
NOTAS: 
O fabricante se reserva ao direito de realizar modificações técnicas sem prévio aviso. 


