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Bombas pneumáticas, montadas na parede, para a sucção de óleo usado por meio de sondas de sucção adequadas. Particularmente 
adequado em instalações com tubulações centralizadas para a sucção de fl uidos de lixo e distribuição de novos fl uidos.

Art. n°.  Vácuo máximo
Pressão de ar 
comprimido

Taxa de 
compressão

Consumo de ar 
comprimido

Pressão de saída Peso

3099 0,8 bar 1 - 4 bar 1:1 140 l/min 4 bar 11 Kg

Art. n°.  Vácuo máximo
Pressão de ar 
comprimido

Taxa de 
compressão

Consumo de ar 
comprimido

Pressão de saída Peso

3199 0,8 bar 1 - 4 bar 1:1 140 l/min 4 bar 32 Kg

Art.nº 3099

Sistema de sucção de óleo usado montado na parede, 
composto por 1:1 - bomba de pistão pneumático, kit de 
sondas de sucção em diferentes diâmetros e adaptadores 
de sucção (ver página 127!), 3 m - mangueira de sucção com 
válvula de corte e conexões, vacuômetro para controle do 
processo de sucção e mangueira de descarga de 1,6 m com 
tubo de saída curvo.
A pedido, alternativamente, também pode ser fornecida 
uma mangueira de descarga com conexão adequada a 
uma tubulação.

Art.nº 2210

Gabinete de isolamento de ruído para bombas 
pneumáticas montadas na parede.

Art.nº 3199

Sistema de sucção de óleo usado montado na parede, composto por 1:1 - bomba de pistão pneumática, 
regulador de pressão com manômetro e separador de água de condensação, art. nº. 7180, kit de sondas 
de sucção em diferentes diâmetros e adaptadores de sucção (ver na página 127!), Carretel de mangueira 
automática, art. n°. 9016, com 10 m - mangueira de sucção de borracha em 1/2” com válvula de fecho e 
conexões, vacuômetro para controle do processo de sucção, 2 m - mangueira de conexão para a bomba 

e mangueira de descarga de 1,6 m com tubo de saída curvo.

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

Art.nº 2210

EQUIPAMENTOS DE SUCÇÃO E COLETA DE ÓLEO USADO 
PNEUMÁTICOS FIXOS EM PAREDE


