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Art. n°. Fornec. Vazão
Taxa de 

compressão
Pressão  

max
Conexão 

de ar 
Conexão de 
lubrifi cante

Consumo de ar  Peso

2046  2 – 8 bar 30 l/min 2:1 16 bar F 1/4” BSP M 3/4” BSP 240 l/min 5 kg

2044  2 – 8 bar 35 l/min 1:1 8 bar F 1/4” BSP M 3/4” BSP 210 l/min 4,5 kg

ídídd

Art. n°. Diametro Capacidade H max extensão Extensão Conexões Peso

3292 400 mm 10 l 530 mm 1340 mm F 1” BSP 10 Kg

Art.nº 3292

Kit de coletores de óleos usados para a instalação em poços de serviço, 
com vasilha de recolha de metal de 10 l de capacidade grade anti-
respingo removível e tubo telescópico ajustável em altura com braço 
giratório montado na parede em aço galvanizado.

Art.nº 2264

Art.nº 2046
Art.nº 2044

Art.nº 2264

Kit de drenagem de óleo usado e resídual, consistindo em acoplamento hidráulico rápido com conexão 

M-F 1” BSP para o escorredor de óleo usado ou a unidade de sucção de óleo usado para ser descarregado.

Art.nº 2046
Art.nº 2044

Kit de evacuação e transferência de óleo usado, consistindo em uma 
bomba de pistão pneumática de ação simples 1:1 - (art. Nº 2044) ou 
2:1 - (art. Nº 2046), suporte de parede, 1,5 m - mangueira de sucção de 
borracha ø 1 ”e válvula de pé com fi ltro de aço inoxidável.

Art.nº 3186
Art.nº 3186/110
Carrinho de óleo usado para poço, 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-
splash e rolos de metal. Adequado para o uso em poços de serviço entre 
os trilhos do poço. 
É possível adaptar a largura de acordo com as dimensões do poço. 
A unidade pode ser descarregada por gravedade através da válvula de 
drenagem de 3/4” montada lateralmente ou usando uma bomba de 
evacuação com mangueira de sucção e acoplamento rápido feminino 
para ser conectado ao acoplamento macho instalado no escorredor.
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para ser conectado ao acoplamento macho instalado no escorredor.p

Art. n°.  Capacidade 
Ajuste de Largura 

(mm)
Conexões Peso

Dimensões 
(L-P-H) (mm)

3186 70 l Min 900 - Max 1300 F 3/4” BSP 27 Kg 800x560x180

3186/110 110 l Min 900 - Max 1300 F 3/4” BSP 39 Kg 800x560x285

COLETORES DE ÓLEOS USADOS
KIT DE TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO USADO

Art.nº 7818

Art.nº 8319 
Bomba pneumática de diafragma duplo. Também funciona a seco, ou seja, autoescorvante até 5 m 
de distância. Não possui acionamentos elétricos, adequado para a transferência de fluidos também 
mais viscosos e até com sólidos em suspensão de até 3,5 mm. Corpo de alumínio e membranas 
HYTREL + PTFE, esferas de PTFE, anéis o-ring em Viton®, assentos de alumínio.

Art.nº 7818
Suporte de metal para montagem na parede.

Art. n°.
Taxa de 

fl uxo 
máximo

Elevador 
de sucção 
máxima

Pressão 
de ar

Conexão 
entrada 

de ar

Conexões 
fl uidas

Consumo 
de ar

Peso
Dimensões 

(L-P-H) (mm)

8319 55 l/min 5 m 2 - 8 bar F 3/8“ BSP F 1/2” BSP 200 l/min 4 kg 234x156x245


