
 

 
 

Ficha de Informação 
 
 

SecureClean – Voyager  
Estação principal móvel desenvolvida para a limpeza na industria alimentar 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características e benefícios: 
 

• Elevada durabilidade, baixo 
consumo eléctrico e minimização do 
golpe de aríete graças à avançada 
tecnologia da bomba. 

 
• Elevada capacidade, permitindo que 

dois utilizadores enxagúem em 
simultâneo. 

 
• Selector ergonómico simplifica a 

alternância entre enxaguamento, 
espuma e desinfecção. 

 
 

 
 
 
Descrição 
 
A Voyager é uma unidade móvel 
compacta que incorpora várias 
tecnologias inovadoras. 
 
A unidade, de funcionamento intuitivo, é 
muito fácil de usar, facultando uma elevada 
eficiência de limpeza. 
 
 
 
 

 
 

• Possibilidade de regulação da 
quantidade de espuma através de 
um sistema de bypass integrado. 

 
• Disponível com uma ou mais 

tubagens fixas de aspiração de 
produto, ou com tubagens de 
aspiração com uniões de engate 
rápido.  

 
• Compartimento para duas 

embalagens de 20L de produtos 
químicos. 



 
Diversey Inc 
Av. Doutor Luís Sá n.º 6, 8, 10 
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www.diversey.com 

Acessórios 
 
Para máxima flexibilidade, acessórios 
como os bicos ou as lanças são fornecidos 
separadamente. 
 
Fácil manutenção 
 
De forma a assegurar uma fácil 
manutenção, o injector utilizado é de 
substituição simples. 
 
Equipamento extra 
 
Caso não exista disponível uma fonte 
externa de ar comprimido, a Voyager 
encontra-se também disponível com um 
compressor integrado. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.  A Voyager vem equipada com rodas 

que não deixam marcas. 
B.  A Voyager possui um cabo eléctrico de 

borracha com 10 metros. 
C.  As duas rodas traseiras são giratórias 

com possibilidade de bloqueio.

 
 

Especificações técnicas VOYAGER VOYAGER K 

Nº de utilizadores 1 (2 com extras) 

Bomba Grundfos CRNE 3-9X 

Motor 4 kW / 5 HP 

Voltagem/frequência 3 x 400V/50Hz 

Amperagem 9,0 A 

Entrada de água Acoplamento Nito ¾" 

Saída de água Acoplamento SC ½" 

Materiais em contacto com a solução PSU, EPDM, aço resistente a ácidos 

Máxima temperatura da água 70º C 

Caudal mínimo de entrada de água 120 l/min 

Pressão mínima de entrada de água 1,5 bar 

Pressão máxima de entrada de água 8 bar 

Pressão da bomba a 40 l/min 22 bar 

Compressor - Isento de óleo 

Pressão máxima de ar 10 bar 6 bar 

Caudal mínimo de ar 150 l/min 

Altura 950 mm 

Largura 550 mm 

Comprimento 1.300 mm 

Peso 120 kg 140 kg 
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