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Art.nº 3178

Carrinho para óleos usado, constituído por vasilha de coleção ampla em aço pintado de 10 l de 
capacidade, art. nº. 3290, inclui  grade anti-respingo removível, ajustável em altura, tubo telescópico 
com 2” x 28 mm - adaptador de fecho, válvula de desligamento e carrinho para max. 208 l - bateria, 
art. nº. 4380.

OPCIONAL:
-  adaptador de drenagem de coroa de metal, permite ampliar o diâmetro de coleta da tigela de 

drenagem (art. n°. 3299) (consulte a página 125!).
-  medidor de nível mecânico com fl utuador e escala de medição analógica, adequado para tambor de 

208 l -  (= art. n°. 8752);
-  tambor de metal vazio, capacidade 208 l (= art. n°. 4699).

Art.nº 3290

Art.nº 3173

Carrinho para óleos usado, constituído por vasilha de coleção ampla em aço pintado de 10 l de 
capacidade, art. nº. 3290, inclui grade anti-respingo removível, ajustável em altura, tubo telescópico 
com 2” x 28 mm - adaptador de fecho, válvula de bloqueio e trole pesado para max. 208 l - bateria, 
art. n°. 4389.

OPCIONAL: 
-  adaptador de drenagem de coroa metálica, permite ampliar o diâmetro de coleta da tigela de 

drenagem (art. nº 3299);
-  indicador de nível mecânico com fl utuador e medição analógica; escala, adequada para 208 l - 

tambores (= art. nº 8752); 
-  Tambor de metal vazio, capacidade 208 l (= art. nº 4699).

OPCIONAL
Art.nº 3299

Art. n°.
Capacidade 
da coletor

Altura 
ajustavel 

Coletor 
art. n°. 3290

Adaptador de 
drenagem 

art. n°. 3299
Peso

Dimensões 
(L-P-H) (mm)

3178 10 l 1800 mm 400 mm 590 mm 31 kg 700 x 700 x 1200

Art. n°.
Capacidade 
da coletor

Altura 
ajustavel 

Coletor 
art. n°. 3290

Adaptador de 
drenagem  

art. n°. 3299
Peso

Dimensões 
(L-P-H) (mm)

3173 10 l 1800 mm 400 mm 590 mm 44 kg 700 x 700 x 1200

UNIDADES MÓVEIS PARA COLETA E RECUPERAÇÃO DE ÓLEO USADO


