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Máquinas de Lavar LG ultrapassam vinte milhões de vendas 

LG atinge marco histórico com uma máquina vendida a cada 8 segundos 
 

 

A LG Electronics (LG) acaba de anunciar que 

vendeu, nos últimos cinco anos, mais de vinte 

milhões de unidades das suas máquinas de lavar, 

um feito notável para um eletrodoméstico, e que 

demonstra a liderança tecnológica da marca no 

segmento das máquinas de lavar roupa. A 

inovadora tecnologia 6 Motion Direct Drive LG é a 

responsável por este feito e oferece aos utilizadores 

resultados de lavagem poderosos, muito 

semelhantes aos de uma lavagem à mão. 

 

A tecnologia 6 Motion Direct Drive LG foi integrada, pela primeira vez, nas suas 

máquinas de lavar de carregamento frontal, em Outubro de 2009, seguindo-se as 

máquinas de carregamento superior, em Janeiro de 2010. Em Outubro de 2013, a LG 

atingiu as 10 milhões de vendas, atingindo os 20 milhões no início deste mês. Para 

manter a sua liderança no setor, a LG entrou ainda com, aproximadamente, 150 pedidos 

de patentes, em vários países estratégicos, para a sua tecnologia 6 Motion Direct Drive. 

 

A popularidade da tecnologia 6 Motion Direct Drive deve-se aos seis movimentos de 

lavagem que proporciona – Tombar, Esfregar, Filtrar, Envolver, Passo a Passo, Oscilar 

– que individualmente ou combinados, garantem poderosos resultados de lavagem. As 

máquinas de lavar LG oferecem também programas de lavagem otimizados para os 

diferentes tipos de tecidos. Pelos seus movimentos, para além de melhorarem os 

cuidados com a roupa, possibilitam ainda uma redução de possíveis danos e vincos. As 

máquinas de lavar integram também o avançado motor Inverter Direct Drive, que 

apresenta uma garantia de 10 anos.  
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O Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT) reconheceu a tecnologia 6 

Motion Direct Drive LG, atribuindo-lhe a Certificação Tecnologia Verde, pelo seu 

contributo na redução das emissões e gases com efeito de estufa. Só este ano, as 

máquinas de lavar 6 Motion Direct Drive receberam prémios e reconhecimento por 

parte de organizações que envolvem consumidores, em vários países do mundo, como a 

Suécia, Espanha, Holanda, Itália, Austrália e Estados Unidos. Em vez de se contentar 

com as honras feitas à tecnologia 6 Motion Direct Drive, a LG continua a introduzir 

inovações tecnológicas que permitem aos consumidores poupar tempo e energia. É um 

exemplo a revolucionária TurboWash ™ que permite que os ciclos de lavagem 

terminem em 59 minutos e reduzam os consumos de energia até 15%11 e água até 

40%22. 

 

"Desde sempre que a LG se foca exclusivamente no desenvolvimento de tecnologia 

que beneficia, acima de tudo o consumidor", afirmou Cláudia Rodrigues, 

Responsável de Marketing da Unidade de Home Appliances, da LG Portugal. "A 

tecnologia 6 Motion Direct Drive é resultado desta filosofia e tradição da marca. 

Quando se criam os produtos que os clientes querem e se cuida deles durante todo 

o seu ciclo de vida, a quota de mercado é nada mais do que o reflexo da sua 

satisfação". 
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Sobre a LG Electronics em Portugal 
A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 90 colaboradores. A empresa, que 

alcançou em 2013 vendas globais no valor de 122 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio – 

Home Entertainment, Home Appliances, Mobile Communications, Business Solutions e Air Conditioning 

– sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 

armazenamento ótico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões LCDs com tecnologia LED e 

3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais informações, por favor, consulte 

http://lg.com/pt. 
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� Testado pela Intertek no modelo F94933WHS completado� em aproximadamente 59 minutos 5%. 
Configurações: Ciclo de algodão com a opção TurboWash 
�
�
�Testado pela Intertek no modelo F94933WHS com e sem TurboWash. Configurações: Ciclo de algodão, 

40ºC, 1400 rpm, kg de carga�
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Sobre a LG Electronics 

A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em eletrónica de consumo, 

comunicações móveis e eletrodomésticos, empregando mais de 87.000 pessoas que desenvolvem mais de 

113 operações em todo o mundo. Com vendas globais no valor de 45.22 mil milhões de dól

a LG é composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile Communications, Home 

Appliance e Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais fabricantes mundiais de 

televisões de ecrã plano, telemóveis, ar condic

foi considerada, em 2012, ENERGY STAR® Partner of the Year. 

www.lg.com. 
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Para mais informações:

Tlm. 91 033 15 45
ana.martins@lg
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comunicações móveis e eletrodomésticos, empregando mais de 87.000 pessoas que desenvolvem mais de 

113 operações em todo o mundo. Com vendas globais no valor de 45.22 mil milhões de dólares em 2012, 

a LG é composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile Communications, Home 

Appliance e Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais fabricantes mundiais de 

ionado, máquinas de lavar e frigoríficos. A LG Electronics 

Para mais informações, visite o 

Para mais informações: 

 

LG-One 
Ana Martins 

Tel. 21 321 80 56 
Tlm. 91 033 15 45 

ana.martins@lg-one.com 


