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COLETORES DE ÓLEOS USADOS

Art.nº 3185
Art.nº 3185/110

Carrinho móvel para óleo, adequado para drenagem de óleo de 
motor, óleo de engrenagem ou óleo diferencial de caminhões e 
automóveis de passageiros.
Disponível com capacidade de coleta de 70 l e 110 l, com 
grade anti-respingos e protetor antisuperfício lateral removível 
(opcional). A unidade pode ser descarregada por gravidade 
através da válvula de drenagem de 3/4»montada lateralmente 
ou usando uma bomba de evacuação com mangueira de sucção 
e acoplamento rápido feminino a ser conectado ao acoplamento 
macho instalado no escorredor (ver o kit de evacuação nº 2044 + 
2264 na página 115!).

Art.nº 3185/20

Carrinho móvel para óleo, como acima, mas em versão de altura reduzida, ideal para uso com carros de 
passageiros com chassi esportivo.

Art.nº 3254
Art.nº 3254/110

Carrinho móvel de baixo nível, adequado para a drenagem de óleos usados e anticongelante de 
caminhões e automóveis de passageiros, usando o kit de bomba incluído para o eventual enchimento 

do líquido no motor ou circuito após o término do serviço.
Disponível com capacidade de coleta de 70 l e 110 l, com grade anti-splash.

O kit de bombeamento (art. n° 3246) é composto por uma bomba rotativa pneumática (art. n° 1058, 
ver pag. 52), valvula, regulador de pressão de ar, tubo de sucção e tubo de abastecimento com terminal 
rígido.

Kit de bombeamento art. n° 3248 com bomba de diafragma sob demanda (art. n° 8319, consulte a 

página 115).
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Art.nº Capacidade Conexões Peso
Dimensões 

(L-P-H) (mm)

3185 70 l F 3/4” BSP 26 Kg 800x560x180

3185/110 110 l F 3/4” BSP 38 Kg 1400x560x180

Art.nº Capacidade Conexões Peso
Dimensões 

(L-P-H) (mm)

3185/20 22 l F 3/4” BSP 18 Kg 800x500x80

Art.nº 
Fornecimento 

de ar 
comprimido

Pressão de 
saída

Vazão
Capacidade 

de coleta
Conexões Peso

Dimensões 
(L-P-H) (mm)

3254 2-4 bar 4 bar 10 l/min 70 l F 1/2” BSP 34 Kg 800x560x180

3254/110 2-4 bar 4 bar 10 l/min 110 l F 1/2” BSP 46 Kg 800x560x285


