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Saniflux Hybrid Diag Nitro Hermetic

PATENTED PATENT PENDING PATENTED PATENTED

Todos os nossos serviços

O primeiro sistema 
higienizante do 
compartimento do veículo 
e sistema A/C totalmente 
integrado numa estação de 
carga de A/C. 2 serviços num 
único equipamento!

Solução patenteada da 
Ecotechnics para carregar 
veículos normais, híbridos 
e elétricos e veículos com 
compressores elétricos.

Sistema integrado para o 
diagnóstico de problemas 
eletro-mecânicos nos 
sistemas de A/C, com 
impressão do diagnóstico e 
resolução do problema.

Teste às fugas do sistema A/C 
através da carga de nitrogénio 
a partir de uma garrafa 
externa (não incluída) e 
análise da redução da pressão 
com alarme de fugas.

Frascos flexíveis e herméticos, 
permitindo uma excelente 
proteção contra a humidade 
exterior do óleo e do líquido 
contrastante, garantindo uma 
eficiência máxima do produto.

Nelson
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Saniflux
PATENTED

O primeiro sistema higienizante  
integrado numa estação de carga A/C

O sistema integrado Saniflux 
utiliza a tecnologia por 
ultrassons (a mesma utilizada 
nos aerossóis), na purificação 
do ar no compartimento dos 
passageiros e na higienização 
do evaporador, para eliminar 
os odores desagradáveis 
e introduzir um perfume 
agradável.
Com o Líquido Saniflux 
certificado no depósito, 
selecionar no menu do 
equipamento o tempo de 
serviço de acordo com 
as dimensões do veículo 
(pequeno, médio, grande) 
e inicie o tratamento, o 
qual poderá ser efetuado 
em simultâneo com o 

procedimento totalmente 
automático de carga do 
sistema A/C.
É possível direcionar o fluxo 
do produto nebulizado 
na direção do evaporador, 
onde as bactérias, bolores e 
outos agentes que provocam 
irritações e  alergias poderão 
alojar-se.
O fluxo concentrado e 
contínuo garante um 
tratamento bactericida 
altamente eficaz e duradouro.
Funciona também no modo 
autónomo.

Nelson
Draft
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Hybrid
PATENT PENDING

Adequado para todos  
os veículos híbridos

Os novos sistemas A/C 
instalados em muitos veículos 
da última geração, tais como 
os veículos híbridos ou 
elétricos, estão equipados 
com compressores acionados 
por motores elétricos de 
alta tensão, que contêm 

um óleo de isolamento 
elétrico especifíco de elevado 
rendimento.
A utilização de outros tipos 
de óleo poderá representar 
perigos para o operador 
durante o teste ao sistema, 
caso estejam presentes 

tensões elevadas.
Recomenda-se efetuar 
um ciclo de lavagem do 
equipamento e dos tubos 
de serviço antes de efetuar a 
assistência num sistema A/C. 
A lavagem elimina o risco 
de os resíduos de diferentes 

óleos (não isolantes) 
poderem ser injetados para o 
sistema A/C, comprometendo 
a segurança e o bom 
funcionamento.
O sistema patenteado 
da Ecotechnics permite 
realizar o ciclo de lavagem 

automaticamente, graças 
aos acoplamentos laterais 
específicos integrados no 
equipamento, para ligação 
dos tubos de serviço.

Nelson
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Diag

1 2

PATENTED

A importância do diagnóstico 
patenteado nas estações de carga

 Diagnóstico Dinâmico 
Com os sensores de pressão e de temperatura ligados 
ao sistema, a estação de carga efetua uma análise sem a 
intervenção do operador. A estação de carga imprime um 
relatório para cada tipo de diagnóstico.

 Diagnóstico Estático 
A estação de carga utiliza 
os valores da pressão e da 
temperatura inseridos pelo 
operador para efetuar o 
diagnóstico automático.

TODAS AS VANTAGENS

• Fácil de utilizar

• Diagnóstico rápido e preciso

• Impressão do diagnóstico e 

lista de ações de resolução

• Fiabilidade

• Integração perfeita com as 

estações de carga

O diagnóstico é uma 
ferramenta cada vez mais 
essencial para todos – 
especialistas no controlo da 
temperatura e outros – que 
pretendem expandir os 
seus negócios para incluir a 
reparação do sistema A/C. A 
Ecotechnics disponibiliza as 
seguintes soluções patenteadas: 

Nelson
Draft
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NitroTeste às fugas de nitrogénio

O sistema de teste às 
fugas de nitrogénio é uma 
alternativa aos métodos 
tradicionais de deteção de 
fugas (testes durante a fase 
de vácuo ou injeção de líquido 
contrastante). A vantagem 
do nitrogénio é que o teste às 

fugas pode ser realizado sob 
pressão com um gás inerte. 
É bastante útil sobretudo nas 
situações em que a utilização 
de um líquido contrastante 
não é recomendável (por 
exemplo, na produção de 
automóveis). Este sistema 

está totalmente integrado 
nas estações de carga da 
Ecotechnics para eliminar a 
necessidade da intervenção 
do operador durante a 
assistência. Este sistema 
imprime um relatório do teste 
às fugas no final do teste.

Nelson
Draft
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Hermetic
PATENTED

Frascos herméticos de óleo  
e líquido contrastante

Uma estação de carga 
A/C equipada com frascos 
herméticos, possui a vantagem 
de eliminar o contacto entre a 
humidade naturalmente presente 
na atmosfera e o óleo ou líquido 
contrastante, as quais são 
substâncias higroscópicas (ou 

seja, substâncias que absorvem 
facilmente a humidade). Os 
frascos flexíveis, tipo acordeão e 
herméticos garantem a elevada 
qualidade do produto carregado 
e protegem os componentes 
internos da estação de carga 
de possíveis danos causados 

pelos óleos e/ou líquidos 
contrastantes de proveniência 
desconhecida. Adicionalmente, 
muitos fabricantes automóveis 
recomendam a utilização 
dos frascos herméticos nas 
suas oficinas de reparação 
autorizadas.

Nelson
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Eck 1800
Eck 1800-hfo

Eck 1890
Eck 1890-hfo

Tipo refrigerante R134a ou HFO1234yf
Modo de serviço Totalmente automático ou manual 
Tensão 220-240V 50/60 Hz
Resolução balança 10 g
Resolução balança óleo 5 g
Temperatura funcionamento 11/49°C
Sistema filtragem 1 filtro de humidade
Bomba de vácuo Capacidade 100 L/min, grau de vácuo 0,1 mbar 
Compressor 1/3 HP
Velocidade recuperação 300 g/min na fase líquida
Garrafa refrigerante 12 litros recarregável
Tubos 3 metros
Dimensões/Peso cm 55 x 60 x 105 kg 60
Dimensões/Peso Embalagem cm 70x70x122 kg.70
Manómetros Classe 1
Manómetro garrafa  Classe 2.5
Aquecedor garrafa Equipamento Standard

Equipamento totalmente automático 
para recuperação, reciclagem e carga 
do refrigerante R134a ou HFO1234yf 
com condensador reforçado e 
ventilação melhorada

R134a HFO1234yf 

ECK1800 ECK1800-HFO 

ECK1890 ECK1890-HFO 

Nelson
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PATENTED

PATENTED

✷

✷

KiT DE lAVAGEm

Para limpeza dos sistemas 
A/C através da lavagem com 
refrigerante.

Injeção Automática do Líqui-
do Contrastante 
Com frascos recarregáveis e 
balança eletrónica.

Impressora Térmica 
Para um relatório completo e 
pormenorizado.

Porta USB para software e 
Data Base

Gestão do Refrigerante 
Todos os serviços são guarda-
dos na memória da máquina, 
permitindo criar um arquivo 
personalizado de todas as 
operações efetuadas.

Teste Automático às Fugas 
A máquina verifica a existên-
cia de fugas durante a fase 
de vácuo. Se forem detetadas 
fugas, interrompe o funciona-
mento da máquina e faz soar 
um alarme.

OPÇÕES
CARACTERÍSTICAS STANDARD
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Eck 3500-up
Eck 3500-hfo

Eck 3900-up
Eck 3900-hfo

Equipamento totalmente 
automático para recuperação, 
reciclagem e carga do refrigerante 
R134a ou HFO1234yf

Tipo refrigerante R134a ou HFO1234yf
Modo de serviço Totalmente automático ou manual 
Tensão 220-240V 50/60 Hz
Resolução balança 10 g
Resolução balança óleo 5 g
Temperatura funcionamento 11/49°C
Sistema filtragem 1 filtro de humidade (112 gr)
Bomba de vácuo Capacidade 100litros/min, grau de vácuo  0.1 mbar 
Compressor 1/3 HP
Velocidade recuperação 300 g/min na fase líquida
Garrafa refrigerante 22 litros, recarregável  (12 litros para HFO)
Tubos 3 metros
Dimensões/Peso cm 55 x 60 x 105  kg 90
Dimensões/Peso Embalagem cm 70x70x122 kg.100
Impressora térmica Equipamento Standard 
Manómetros Classe 1
Aquecedor garrafa Equipamento Standard

R134a HFO1234yf 

ECK3500-up ECK3500-HFO 

ECK3900-up ECK3900-HFO 

Nelson
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PATENTED PATENTEDPATENTED

Visor a cores de 5” com ícone 
de mensagens para uma 
utilização simples.

Torneiras Automáticas HP-lP 
com a possibilidade de 
seleção da porta do sistema 
de a/c para recuperar / 
carregar

Nitro Deteção de fugas 
integrada de Nitrogénio e 
Nitrogénio+ Hidrogénio com 
ligação a um depósito externo

Híbrido (patente pendente) 
Função integrada para 
lavagem dos tubos de serviço 
para utilização em veículos 
equipados com compressores 
elétricos

Frascos herméticos, 
para óleo novo e líquido 
contrastante.

KiT DE lAVAGEm

Para limpeza dos sistemas 
A/C através da lavagem com 
refrigerante.

iDENTiFicADOR DO GáS

Controlado pela máquina.

SANiFlux

Sistema integrado de 
higienização do compartimento 
dos passageiros.

FRAcOS HERméTicOS E 
REcARREGáVEiS

para óleos novos e para líquido 
contrastante (programável).

DiAG  
(apenas para gás R134a)

Módulo de diagnóstico 
dinâmico

OPÇÕES
cARAcTERÍSTicAS STANDARD
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Eck 4000

Eck 4000-hfo

CE

RTIFIED BY

®

TÜVRheinland

CE

RTIFIED BY

®

TÜVRheinland

HFO1234yf 

ECK4000-HFO 

ECK4000

Equipamento totalmente 
automático para recuperação, 
reciclagem e carga do refrigerante 
HFO1234yf

Tipo refrigerante R134a ou HFO1234yf
Modo de serviço Totalmente automático ou manual 
Tensão 220-240V 50/60 Hz
Resolução balança 10 g
Resolução balança óleo 5 g
Temperatura funcionamento 11/49°C
Sistema filtragem 1 filtro de humidade (112 gr)
Bomba de vácuo Capacidade 100litros/min, grau de vácuo  0.1 mbar 
Compressor selado 1/3 HP
Velocidade recuperação 300 g/min na fase líquida
Garrafa refrigerante 12 litros, recarregável
Tubos 3 metros
Dimensões/Peso cm 55 x 60 x 110  kg 90
Dimensões/Peso Embalagem cm 70x70x130 kg.100
Impressora térmica Equipamento Standard 
Manómetros Classe 1
Visor Ecrã tátil a cores
Sensor da temperatura da garrafa Integrado
Aquecedor automático da garrafa Equipamento Standard 

Componentes originais  
especiais alemães de acordo com as 
especificações VDA

Nelson
Draft
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PATENTEDPATENTED

OPÇÕES
cARAcTERÍSTicAS STANDARD

Visor de grandes dimensões 
a cores de 7” com ecrã 
tátil com ícones para uma 
utilização simples.

Frascos herméticos e 
recarregáveis para óleos 
novos (PAG, POE) e para 
líquido contrastante.

Nitro Deteção de fugas 
integrada de Nitrogénio e 
Nitrogénio+ Hidrogénio com 
ligação a um depósito externo

Híbrido (patente pendente)
Função integrada para lavagem  
dos tubos de serviço para 
utilização em veículos equipados 
com compressores elétricos.

iDENTiFicADOR DO GáS

Controlado pela máquina 
(integrado) (ECK4000).

KiT DE lAVAGEm

Para limpeza dos sistemas 
A/C através da lavagem com 
refrigerante.

iDENTiFicADOR DO GáS

Controlado pela máquina 
(externo) (ECK4000-R, 
ECK4000-HFO).

SANiFlux

Sistema integrado de 
higienização do compartimento 
dos passageiros.

DiAG  
(apenas para gás R134a)

Módulo de diagnóstico 
dinâmico
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Eck twin-pro
PATENTED

Equipamento totalmente 
automático para recuperação, 
reciclagem e carga do 
refrigerante R134a ou HFO1234yf

Tipo refrigerante R134a e HFO1234yf
Modo de serviço Totalmente automático ou manual 
Tensão 220-240V 50/60 Hz
Resolução balança 10 g
Resolução balança óleo 5 g
Temperatura funcionamento 11/49°C
Sistema filtragem 2 filtros de humidade (112gr)
Bomba de vácuo Capacidade 100litros/min, grau de vácuo  0.1 mbar 
Compressor Hermeticamente selado, 2x12 cc, alta pressão
Velocidade recuperação 300 g/min na fase líquida
Garrafa refrigerante 2x12 litros, recarregável
Tubos 2 pares, cada um com 3 metros
Dimensões/Peso cm 67 x 62 x 107  kg 122
Dimensões/Peso Embalagem cm 91x72x126 kg.132
Impressora térmica Equipamento Standard 
Manómetros Classe 1
Visor Ecrã tátil a cores
Sensor da temperatura da garrafa Integrado
Aquecedor automático da garrafa Equipamento Standard 

Nelson
Draft
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PATENTED PATENTED

PATENTED

Nitro Deteção de fugas 
integrada de Nitrogénio e 
Nitrogénio+ Hidrogénio com 
ligação a um depósito externo

Função Hybrid, com lavagem  
dos tubos de serviço para 
utilização em veículos 
equipados com compressores 
elétricos

4 tubos individuais para óleo 
e líquido contrastante com 
frascos herméticos

Acopladores “sem perdas” 
para poupar refrigerante 
sempre que são desligados

KiT DE lAVAGEm

Para limpeza dos sistemas 
A/C através da lavagem com 
refrigerante.

iDENTiFicADOR DO GáS

Controlado pela máquina.

SANiFlux

Sistema integrado de 
higienização do compartimento 
dos passageiros.

4 TubOS iNDiViDuAiS para 
óleo e líquido contrastante 

com frascos herméticos e 
recarregáveis (programável)

OPÇÕES
cARAcTERÍSTicAS STANDARD
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420 mm

510 mm
Eck land

✷

✷

NEW

imPRESSORA  AquEcEDOR DA GARRAFA Porta uSb para software e 
Data Base

cARAcTERÍSTicAS STANDARD

Tipo refrigerante R134a 
Modo de serviço Totalmente automático ou manual 
Tensão 220-240V 50/60 Hz
Resolução balança 10 g
Resolução balança óleo 5 g
Temperatura funcionamento 11/49°C
Sistema filtragem 1 filtro de humidade
Bomba de vácuo Capacidade 72 litros/min, grau de vácuo 0.1 mbar
Compressor 1/3 HP
Velocidade recuperação 300 g/min na fase líquida
Garrafa refrigerante 7llitros, recarregável
Tubos 6 metros
Dimensões 51x42x44 cm
Dimensões da embalagem 70x70x80 cm
Peso 40 kg
Peso bruto 50kg.
Impressora térmica Equipamento Standard 
Manómetros Classe 1
Visor LCD
Sensor da temperatura da garrafa Integrado
Aquecedor automático da garrafa Equipamento Standard 

• Estrutura em aço reforçado
• Carga automática do óleo novo
• Compacta e fácil de transportar
• Manómetros de grandes 

dimensões com leitura simples
• Descarga manual dos gases 

não condensáveis
• Alarme automático de serviço
• Base de dados integrada 

que permite ao utilizador a 
introdução de novos modelos 
de veículos

• Software de lavagem
• Enchimento automático do 

depósito interno
• Gestão do refrigerante
• Teste orientado das fugas
• Proteção da balança com 

bloqueio simples

Equipamento completamente automático 
para recuperação, reciclagem e recarga de 
refrigerante R134a para veículos agrícolas e  
de movimentação de terras 

cARRiNHO (OPÇÕES)

540x440x500 mm, 11 kg
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Eck bus-pro

✷

✷

NEW

NEWEquipamento completamente 
automático para recuperação, 
reciclagem e recarga de 
refrigerante R134a, para 
autocarros e veículos industriais.
Teste Automático às Fugas  
A máquina verifica a 
existência de fugas durante 
a fase de vácuo. Se forem 
detetadas fugas, interrompe o 
funcionamento da máquina e 
faz soar um alarme.

Descarga automática  
(PATENTE PENDENTE) 
dos gases não condensados 
através das válvulas solenóide, 
com sensores da temperatura e 
pressão da garrafa.

bomba de engrenagem para 
a carga do refrigerante.

Tipo refrigerante R134a
Modo de serviço Totalmente automático ou manual 
Tensão 220-240V - 50/60 Hz
Resolução balança 10 g
Resolução balança óleo 5 g
Temperatura funcionamento 11/49°C
Sistema filtragem 2 filtros de humidade
Bomba de vácuo Capacidade 170 litros/min, grau de vácuo 0.1 mbar 
Compressor hermeticamente selado 21 cc, alta pressão
Bomba de engrenagem Capacidade 1 kg/min 
Garrafa refrigerante 40 litros, recarregável
Tubos 6 metros
Dimensões/Peso cm 80x120x115 kg.127
Dimensões/Peso Embalagem cm 91x72x126 kg.137
Impressora térmica Equipamento Standard 
Visor LCD
Manómetros Classe 1

cARAcTERÍSTicAS STANDARD

Porta uSb para software e 
Data Base

Nitro Deteção de fugas 
integrada de Nitrogénio e 
Nitrogénio+ Hidrogénio com 
ligação a um depósito externo



22

NEW

Produtos para Deteção de Fugas e consumíveis
Refrigerante Código Tipo de recipi-

ente viscosidade Qt Pacote Tipo de com-
pressor

R134a AEK250-N-6 Hermético Não 
Recarregável PAG 46 250 ml 6 pcs Mecânico

R134a AEK255-N-6 Hermético Não 
Recarregável PAG 100 250 ml 6 pcs Mecânico

R134a - 
HFO1234yf AEK265-N-6 Hermético Não 

Recarregável POE 68 250 ml 6 pcs Mecânico + Elétrico

R134a - 
HFO1234yf AEK265-N-6 Hermético Não 

Recarregável PAG 100 250 ml 6 pcs Mecânico

R134a - 
HFO1234yf AEK270-N-6 Hermético Não 

Recarregável  - 125 ml 6 pcs Mecânico + Elétrico

R134a AEK280-6 Frasco Plástico PAG 46 250 ml 6 pcs Mecânico

R134a AEK281-6 Frasco Plástico PAG 100 250 ml 6 pcs Mecânico

R134a AEK283-6 Frasco Plástico POE 100 250 ml 6 pcs Elétrico

R134a - 
HFO1234yf AEK276-6 Frasco Plástico PAG 46 250 ml 6 pcs Mecânico + Elétrico

R134a - 
HFO1234yf AEK275-6 Frasco Plástico PAG 100 250 ml 6 pcs Mecânico + Elétrico

R134a - 
HFO1234yf AEK290-6 Frasco Plástico  - 250 ml 6 pcs Mecânico + Elétrico

 

AEK 203

KIT COBRA HD Kit deteção fugas 
para circuitos A/C  composto por: 
óculos, lâmpada UV, frasco de 
líquido contrastante hermético 
(55ml), injetor

 

AEK 203-
C-5

Caixa de 5 frascos herméticos de 
líquido contrastante (55 ml)

 

AEK322
LÍQUIDO SANIFLUX 
Garrafa de 1000 ml

AEK207-A
Kit do injetor de óleo manual para 
R134a

AEK207-B
Kit do injetor de óleo manual para 
HFO1234YF

 

AEK145 Lâmpada Cobra + óculos

AEK177

DETETOR DE FUGAS eletrónico: 
uma ferramenta que permite iden-
tificar  os gases R134a, HFO1234yf 
e Hidrogénio.

RAC9000 Adaptador para frascos de óleo com 
conector do tipo anterior RAC8088 Adaptador para frascos de líquido 

contrastante com conector do tipo anterior
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✷

✷

✷

NEW

Data Base 
upDate

via USB

DB.AUTO

Data Base 
upDate

via USB

DB.AGRI

Data Base 
upDate

via USB

DB.AUTOAGRI

SCH8220

AEK304N

AEK305

GRCNT16

GRCNT17

GRCNT18

GRCNT19

AEK224-A 

AEK224-B

AEK218-A 

AEK218-B

CNT4012

AEK102- 
N7-R5

FLT8006

XK184.000049

XK185.000000

AEK317

AEK211

AEK302

AEK120-E

+
 

AEK116-1

AEK319

AEK318

 

AEK109A

 

AEK109B

KIT.UP006

AEK213

Acessórios A/c
DB.AUTO Atualização da base de dados para veículos 

de passageiros/comerciais

DB.AGRI Atualizaçao da base de dados para 
veículos agrícolas

DB.AUTOAGRI Atualização da base de dados para veículos de 
passageiros/comerciais + veículos agrícolas

SCH8220
Adaptador USB-RS232 para descarrega-
mento de SW, base de dados, gestão do 
refrigerante

AEK304N
Kit universal de deteção de fugas 
de nitrogénio com garrafa de 
nitrogénio-hidrogénio (950ml)

AEK305
Garrafa de nitrogénio + H2 
(950ml)

GRCNT16
Frascos recarregáveis e herméticos 
260ml

GRCNT17
Frascos recarregáveis e herméticos 
260ml

GRCNT18
Frascos recarregáveis e herméticos 
260ml

GRCNT19
Frascos recarregáveis e herméticos 
260ml

AEK224-A 

AEK224-B

Acoplador “sem perdas” HP para R134a

Acoplador “sem perdas” LP para R134a

AEK218-A 

AEK218-B

Acoplador “sem perdas” HP para HFO

Acoplador “sem perdas” LP para HFO

CNT4012
Garrafa de 40 litros para gases 
R134a, R22, R404a, R507, R407C

AEK102- 
N7-R5

Conjunto de adaptadores bypass 
para o kit de lavagem AEK 102-
N12

FLT8006 Filter for flushing kit AEK 102-N14

XK184.000049 EASYREC PLUS 
Máquina de recuperação do refrigerante

XK185.000000
EASYREC HFO 
Máquina de recuperação do refrigerante 
HFO1234YF compatible

AEK317
Chave de parafusos do extrator de 
válvula dupla

AEK211
Conector especial de ligação 
rápida

AEK302 BALANçA ELETRóNICA

AEK120-E Termómetro digital

AEK116-1
Redutor para garrafa para depósi-
to ACME

AEK319 acessório para garrafa Honeywel

AEK318 acessório para garrafa Dupont

AEK109A Válvula terminal alta pressão

AEK109B Válvula terminal baixa pressão

KIT.UP006 Retrofit Kit to convert “UP” machines from R134a to 
HFO1234yf

AEK213 Acoplador de azoto para as máquinas A/C
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R134a HFO1234yf

MADE 
In ITAly

LCD COLOR 5” LCD LCD LCD COLOR 5” TOUCH 7’’ TOUCH 7’’

SNAP-ON CLIMATE SOLUTIONS S.R.L.
a unico socio

A INFORMAçãO RELATIVA àS DIMENSõES, DADOS, MODELOS E CORES NãO É VINCULATIVA. A ECOTECHNICS RESERVA-SE O DIREITO DE FAzER MODIFICAçõES 
SEMPRE QUE SE jULGUE NECESSáRIAS. OS PRODUTOS NãO ESTãO COBERTOS POR QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS.

Os equipamentos ilustrados podem conter acessórios não incluídos no preço.

● EQUIPAMENTO STANDARD – NãO DISPONívEl ❍ OPcIONAl

ELEVADA PRECISãO

VERIFICAçãO 
AUTOMáTICA DAS FUGAS

GESTãO DO 
REFRIGERANTE

BASE DE DADOS

VISOR

FRASCOS HERMÉTICOS

FRASCOS RECARREGáVEIS

FRASCOS HERMÉTICOS E
RECARREGáVEIS

FRASCOS óLEO/LÍQUIDO 
CONTRSATANTE

LUz DE ESTADO

TORNEIRAS AUTOMáTICAS

DESCARGA AUTOMáTICA 
DO AR

BOMBA DE ENGRENAGEM

INT. LAVAGEM

PORTA USB

IDENTIFICADOR DO 
REFRIGERANTE

SANIFLUX

HÍBRIDO

NITRO

DIAG

IMPRESSORA

AQUECEDOR DA GARRAFA

LÍQUIDO CONTRASTANTE 
AUTOMáTICO

KIT DE LAVAGEM

Sede:
Via Provinciale Carpi, 33

42015 Correggio (RE)

Filial:
Via L. Longo, 21/23

50019 Sesto F.no (FI)
Tel. +39 055 4207372
Fax +39 055 4217972

www.ecotechnics.com
email: sestofiorentino.info@snapon.com


