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SISTEMAS MÓVEIS DE SUCÇÃO DE ÓLEO USADO

Art.nº 3172

Sistema de sucção de óleo usado, como o art. nº. 3099 (veja na página 133!), Mas montado em um 
carrinho pesado, composto de 1:1 - bomba de pistão pneumático, regulador de pressão com manômetro 
e separador de água de condensação, kit de sondas de sucção em diferentes diâmetros e adaptadores de 
sucção (veja na página 127!), 3 m - mangueira de sucção com válvula de corte e conexões, vacuômetro 
para controle do processo de sucção e 1,6 m - mangueira de descarga com tubo de saída curvo.

A pedido, alternativamente, também pode ser fornecida uma mangueira de descarga com conexão 
adequada a uma tubulação.

Art.nº 3020

OIL BLITZ - Unidade móvel de sucção de óleo usado, composta por uma bomba de engrenagem rotativa 
pneumática, mangueira de sucção, kit de sondas de sucção em diferentes diâmetros (consulte a página 
127!), Adaptadores de sucção, tigela de armazenamento, carrinho de duas rodas e plástico de 20 l pode 
ser coletado do óleo sugado.

Pode ser usado também para aspirar o diesel dos tanques de combustível do veículo.

Art.nº 3017
Art.nº 3018

OIL BLITZ - Unidade móvel de sucção de óleo usado, composta por uma bomba de engrenagem rotativa 
elétrica, mangueira de sucção, kit de sondas de sucção em diferentes diâmetros (veja na página 127!), 
Adaptadores de sucção, tigela de armazenamento, carrinho de duas rodas e plástico de 20 l pode ser 
coletado do óleo sugado.

Pode ser usado também para aspirar o diesel dos tanques de combustível do veículo.

Unidades de sucção de óleo usado que permitem aspirar o óleo com sondas de sucção adequadas ou adaptadores de sucção inseridos no tubo 
de imobilização do motor por meio de uma bomba pneumática de rotação ou pistão, bomba elétrica. O processo de sucção de óleo também 
é possível com estas unidades se a temperatura do óleo for igual à temperatura ambiente (a menos que em caso de baixas temperaturas).
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Art. n°. 
Vácuo 

máximo
Pressão de ar 
comprimido

Taxa de 
compressão

Consumo de ar 
comprimido

Pressão de 
saída

Peso
Dimensões 

(L-P-H) (mm)

3020 0,8 bar 1 - 4 bar 1:1 180 l/min 4 bar 17 kg 410x420x910

Art. n°. 
Vácuo 

máximo
Pressão de ar 
comprimido

Taxa de 
compressão

Consumo de ar 
comprimido

Pressão de 
saída

Peso
Dimensões 

(L-P-H) (mm)

3172 0,8 bar 1 - 4 bar 1:1 140 l/min 4 bar 42 Kg 790x900x1400

Art. n°. Voltagem Força
Categoria 

de 
proteção

Vácuo 
máximo

Peso
Dimensões 

(L-P-H) (mm)

3017 110 V - 60 Hz 0,53 Kw IP 55 0,8 bar 17 kg 410x420x910

3018 230 V – 50 Hz 0,53 Kw IP 55 0,8 bar 17 kg 410x420x910


