
i-wash

Um único 
cabo para 
dirigir a 
tarefa



i-wash

Trabalhar muitas horas a limpar janelas com cabos e água podem 

causar uma tremenda pressão no seu corpo. O material certo pode 

fazer muita diferença para a sua saúde, além de que o vai ajudar a 

trabalhar de forma mais eficiente e segura. Conheça o i-wash, 

uma família de cabos leves em fibra de carbono, projetados para 

serem a adaptação perfeita para a limpeza profissional de janelas. 

O i-wash é o sistema de cabos mais avançado disponível no 

mercado. É fácil de usar, muito eficiente e versátil devido à sua 

filosofia click-on/click-off. O i-wash é um sistema plug and play, 

pois vem totalmente montado, ou seja, está pronto a ser utilizador.

Fácil de usar,  
eficiente e versátil.
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Extension pole
Perfeito para 

qualquer tarefa
A rigidez e o peso do cabo afetam a sua 

performance ao desempenhar uma tarefa. A 
família i-wash tem três tipos de cabos, 

alimentados a água, pode escolher também 
entre 2 extensões diferentes. Dependendo 

do tipo de tarefa, as horas e altura do 
trabalho, escolha o que melhor se adapta à 

sua necessidade.

i-wash Basic Reach
Cabo com nível perfeito
para iniciar a tarefa.

i-wash Pro Reach
Ideal para trabalhar em
locais altos.

Powerwash 
Melhor cabo com pressão 
equilibrada no mercado. 

Extention Pole
Alcance até 18,5 metros.



 Características
chave 

Extensões modulares
O i-wash é um conceito telescópico e 
modular. Pode adicionar ou remover 
extensões do cabo para atender às 
suas necessidades de limpeza. O 
diâmetro da pega é sempre o mesmo, 
independentemente da quantidade de 
extensões usadas. Todas as peças 
têm tampas na extremidade para 
proteger a fibra de carbono contra 
estragos, tornando-as assim mais 
duráveis.

Abraçadeiras inteligentes
As abraçadeiras inteligentes de alta 
tecnologia previnem que as 
alavancas girem e são idealizadas 
para operar de maneira fácil e 
confiável durante toda a vida útil 
do cabo. As abraçadeiras permite-
lhe expandir ou encolher o cabo em 
segundos.

i-suit
Utilizar o i-wash combinado com o i-
suit permite-lhe trabalhar 20% mais
rápido em grandes tarefas. Reduz a
carga de trabalho e o esforço físico
em 50%.

Aviso visual
O sistema de aviso visual 
usado no final de cada 
cabo permite-lhe saber 
quando está na extensão 
máxima.

Sistema de substituição rápido 
e eficiente
O i-wash possui um sistema de 
substituição rápido para que 
possa trocar escovas e acessórios 
rapidamente, assim economiza 
tempo de trabalho.

Gestão da mangueira
A mangueira da água está no interior 
do cabo para evitar que se enrole 
nela. Em alguns segundos consegue 
substituí-la por uma escova. Assim, 
basta retirar a anilha vermelha, 
empurrar o T, e puxar a mangueira.

o i-suit está
disponível em
duas versões,
para o i-wash
ou máquinas de
pressão de água



i-wash 
Pro Reach

Seguro
Com um alcance de 18,5 metros 

(máx), os operadores podem limpar 
as janelas com os pés no chão.

Material

Fibra de carbono de módulo 3K.

Rigidez
O Pro Reach é o cabo mais robusto e 
curto do mercado, mas com grande 
rigidez, mesmo quando usado com 

extensões de 18,5 metros. 

Leve-o consigo para qualquer local 
O tamanho encolhido sem escova é 
de apenas 1,57 metros para caber 

em qualquer carro/carrinha.

Amplie as suas possibilidades
Os cabos de carbono extensíveis 

muito rígidos e leves garantem-lhe o 
comprimento certo para cada 

operação, o que lhe permite trabalhar 
de forma eficaz e ainda poupar tempo. 

A primeira parte da extensão tem 3 
cabos e dá-lhe uma altura extra de 

4,10m. A segunda parte da extensão 
oferece 1,80m extra de cabo. A altura 

máxima de trabalho que consegue 
alcançar com todas as extensões é 

18,5 metros.

Ágil e leve



i-wash 
Basic Reach

Trabalho ao nível do chão
Com uma altura de trabalho de 9,5 
metros, o i-wash Basic Reach é o 
cabo perfeito para o trabalho ao 

nível do chão

Material

65% em fibra de carbono

Extensão
The Basic Reach tem 6 

comprimentos de cabo a partir de 
1,57 metros para um comprimento 

estendido de 8,05 metros.

Leve-o consigo para qualquer local
O tamanho encolhido sem escova é 
de apenas 1,57 metros para caber 

em qualquer carro/carrinha.

Controlo 
total



Power Wash

Power Wash
O melhor cabo de pressão do 

mercado.

Fácil de utilizar
The Power Wash vem 

totalmente montado, basta 
adicionar o bucal na ponta.

Trabalho em altura

Altura máxima de trabalho de 8 

metros.

Trabalho com temperaturas extremas 
Temperaturas podem  variar entre 10°C 

to 100°C.

Limpeza de paredes externas
Com 200 Bar, o Power Wash oferece 
uma solução para qualquer tarefa de 

limpeza a alta pressão! Limpe 
facilmente as paredes externas sem ter 

que usar uma plataforma de trabalho 
aéreo.

Estável e 
eficaz.

Full
control

Trabalho ergonómico
Combinando o cabo de alta pressão 

adicionado ao i-suit consegue trabalhar 
ergonomicamente e melhorar o seu 

desempenho. A combinação também 
manterá o Power Wash equilibrado.



Especificações técnicas

i-wash Basic Reach i-wash Pro Reach Power Wash 
6 medidas (1 até 6) 6 medidas (1 to 6)

Material 65% Fibra de carbono 100% Fibra de carbono 65% Fibra de carbono

Alcance de trabalho 9.5 m 9.5 m 8 m

Comprimento máx. 8.1 m 8.1 m 6,5 m

Comprimento fechado 1.57 m 1.57 m 1.80 m

Peso 1800 g 1690 g 4110 g

Diâmetro da pega 37 mm 37 mm 37 mm

Extensão cabo telescópico- -  Desde 7 a 9 medidas 
Comprimento do cabo - 4.10 m; 
Altura de trabalho até 13.5 m. 
Medida 10  
Comprimento do cabo - 1.80m; 
Altura de trabalho até 18.5m.

Extras -Vem completo com a escova média macia de 26 cm, 
acessório de ponta bicuda, mangueira de cabo para 
todas as estações e conetor. 

Caixa de ferramenta para cada 
trabalho
Uma caixa de ferramentas bem 
equipada é essencial para 
completar diferentes trabalhos de 
limpeza de janelas. O i-wash tem 
uma solução disponível para todas 
as operações, tudo englobado 
numa única caixa, que inclui 
acessórios, escovas, peças com 
movimento giratório, sistemas de 
spray e ainda peças extensíveis.
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