
  K2 Basic 

Máquina para lavar a alta pressão ideal para sujidade ligeira. Inclui 
pistola quick connect, mangueira de 3mt e agulheta. 
 

U lizações:  
Bicicletas, lama, jardins, pá os e viaturas moderadamente sujas. 
 

Caracterís cas: 
Potência: 1400 w 
Rendimento: 20m2/h 
Caudal: 360l/h 
Pressão: 110 Bar 

  K4 Power 

Máquina de levar a alta pressão ideal para uso ocasional Inclui pis-
tola  quick connect, mangueira de 6mt e 2 agulhetas. 
 

U lizações:  
Bicicletas, lama, jardins, pá os, viaturas  e cercas. 
 

Caracterís cas: 
Potência: 1800 w 
Rendimento: 30m2/h 
Caudal: 420/h 
Pressão: 20 a 130 Bar 
 

  K5 Compact 

Máquina de levar a alta pressão com motor refrigerado a água, inclui 
pistola  quick connect, mangueira de 8mts  e 2 agulhetas e possibili-
dade de acrescentar detergente. 

 

U lizações:  
Bicicletas, lama, jardins, pá os, viaturas, cercas e muros de pedra. 

 

Caracterís cas: 
Potência: 2100 w 
Rendimento: 40m2/h 
Caudal: 500l/h 
Pressão: de 20 a 145 Bar 

  K7 Compact 

Máquina de levar a alta pressão com motor refrigerado a água. Inclui 
pistola  quick connect, mangueira de 10mts  e 2 agulhetas. 

 

U lizações:  
Bicicletas, Lama , jardins, pá os, viaturas , cercas, paredes exteriores, 
piscina e caravanas 

 

Caracterís cas: 
Potência: 3000 w 
Rendimento: 60m2/h 
Caudal: 600l/h 
Pressão: de 20a 180 Bar 

Máquinas de lavar alta pressão Gama “Home & Garden” 

Promoção 

63€ + IVA 

Promoção 

242€ + IVA 

Promoção 

355€ + IVA 

Promoção 

177€ + IVA 



HD 5/15 C PLUS  

Máquina de lavar de alta pressão compacta para lavar com água fria. 
Excelente mobilidade, trabalha na ver cal e na horizontal  
Equipada com pistola de alta pressão EASY LOCK e lança rota va com 
bico triplo. 

 
 
 

Caracterís cas: 
 

Potência: 2800 w 
Pressão de trabalho: 15 - 150 Bar 
Caudal de água: 500l/h 
Mangueira: 10 mt 
 

HD 6/15 C PLUS 
 
 

Máquina de lavar de alta pressão compacta para lavar com água fria. 
Rodas de grandes dimensões que facilitam a deslocação em pisos irre-
gulares ou em degraus. 
Equipada com pistola de alta pressão EASY LOCK e lança rota va com 
bico triplo 0º/25º/40º. Bico fresador. 
 
 
 

Caracterís cas: 
 

Potência: 3100 w 
Pressão de trabalho:30- 150 Bar 
Caudal de água: 230-560l/h 
Mangueira: 10 mt 

HD 6/15 M PLUS 

 
Máquina de lavar de alta pressão compacta para lavar com água fria. 
Rodas de grandes dimensões que facilitam a deslocação em pisos irre-
gulares ou em degraus. 
Equipada com pistola de alta pressão EASY LOCK e lança rota va com 
bico triplo 0º/25º/40º. Bico fresador 
Equipamento até 20% energe camente mais eficiente. 
Funciona na horizontal ou na ver cal 
 
 
 

Caracterís cas: 
 

Potência: 3100 w 
Pressão de trabalho:15 - 150 Bar 
Caudal de água: 560l/h 
Mangueira: 10 mt 
 

Máquinas de lavar alta pressão Gama “Profissional” 

Promoção 

570€ + IVA 

Promoção 

670€ + IVA 

Promoção 

710€ + IVA 



HD 10/25-4S PLUS  
 
 

Máquina de levar com água fria, motor elétrico refrigerado a água, 
deposito de óleo de grande volume com capacidade com possibili-
dade de verificação do nível. 
Lança rota va em aço inoxidável com 1050mm. Bico de alto rendi-
mento. Filtro ultra fino na entrada de água.  
 
Caracterís cas: 
 

Potência: 9200 w 
Pressão de trabalho:30-250Bar 
Caudal de água: 500 - 1000 l/h 
Mangueira: 10 mt 
Depósito de detergente: 6L 

 

HDS 8/18-4 CLASSIC 

 

Máquina de lavar a alta pressão com água fria ou quente. 
Com sensor térmico de gases de escape, Depósitos para combus vel e 
detergente, Descalcificação imediata, proteção contra falta de água. 
Posição ECO Efficiency. (Modo económico de aquecimento) 
 
 

Caracterís cas: 
 
 

Potência/ tensão : 6000 w / Trifásica 400V/50Hz 
Pressão de trabalho: 30-180 Bar 
Caudal de água: 300-800 l/h 
Mangueira: 10 mt 
Temperatura máx: 80/155º ( Vapor) 
Deposito de combus vel (Gasóleo) - 15l 
Depósitos de detergente: 10L 

HDS 10/20-4 M 

Máquina de lavar a alta pressão com agua quente. (até 155º)  
Extremamente robustas e de fácil u lização, podem ser u lizadas em 
modo ECO em que a temperatura da agua se situa no 60º no caudal 
máximo, efetuando uma poupança de 20 % de combus vel. 
Equipada com pistola de engate rápido, lança e fico fresador.  
Contém 2 depósitos para detergente. 
 

Caracterís cas: 
 
 

Potência/ tensão : 7800 w / Trifásica 400V/50Hz 
Pressão de trabalho: 30 - 200 Bar 
Caudal de água: 500 - 1000l/h 
Temperatura máx: 80/155º ( Vapor) 
Deposito de combus vel (Gasóleo) - 25l 
Depósitos de detergente: 20/30L 
Mangueira: 10 mt 
 

Máquinas de lavar alta pressão Gama “Profissional” 

Promoção 

1.715€ + IVA 

Promoção 

2.710€ + IVA 

Promoção 

3.770€ + IVA 



SC 1 Premium + floor  
 

Máquina para  limpar a vapor  compacta com esfregona (2 em 1) 
Limpa sem produtos químicos. Pode funcionar como esfregona ou 
como máquina de limpeza a vapor. 

 
 
 

Caracterís cas: 
 

Tempo de aquecimento: 3 min 
Potência: 1200 w 
Pressão máx: 3 Bar  
 

  SC 2 Premium  
Máquina para  limpar a vapor possui dois níveis de vapor. Vem equipada 
com uma série de acessórios a u lizar de acordo com a finalidade a que 
se des na. 
 
 
 
 

Caracterís cas: 
 

Tempo de aquecimento: 6,5 min 
Potência: 1500 w 
Pressão máx: 3,2 Bar  
 

  SC 4 EASYFIX 

Máquina para  limpar a vapor sem interrupção com bucal de pavimento 
Easyfix e depósito de água amovível e recarregável permanentemente. 
 
 Com acessórios mul funções para limpar chão, estofos, azulejos, entre 
outros. 
 
 

Caracterís cas: 
 

Tempo de aquecimento: 4 min 
Potência: 2000 w 
Pressão máx: 3,5Bar  

 

Máquinas de limpar a vapor  

Filial1: R. da Almeiriga Nº 619-621 
   4450-612  Leça da Palmeira 
   Tel: 22 999 72 60   
   E mail: geralporto@movicontrol.pt 

Sede: R. Prof. Henrique de Barros Nº 5B 
 2685-339 Prior Velho 
 Tel: 21 942 99 00  
 E mail:  comercial@movicontrol.pt 

Filial2: Largo da Feira Lt 3 
   7780 -210 Castro Verde 
   Tel: 286 32 70 70  
   E mail: geralcastroverde@movicontrol.pt 

MOVICONTROL, SA 

www.movicontrol.pt 

Promoção 

72€ + IVA 

Promoção 

115€ + IVA 

Promoção 

191€ + IVA 


