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BOMBAS PNEUMÁTICAS E KITS DE TRANSFERÊNCIA DE DIESEL

Art.nº 6557

Bomba de palheta pneumática, rotativa para transferência de diesel, com fi ltro e válvula 
de derivação, corpo em alumínio.

Art.nº 6556

Kit de transferência de diesel, composto de bomba de palheta pneumática, rotativa, 
art. nº. 6557, tubo de sucção com válvula de pé adequado para tambor de 208 l, adaptador 
de fi xação para a fi xação da bomba no tambor, 4 m - mangueira de entrega Ø 3/4” e bocal 
de alumínio manual.

Art.nº 6772

Kit de transferência de diesel, composto de bomba pneumática de 1: 1 pistão, série 
padrão, com suporte de parede (art nº 2044), regulador de pressão com manômetro e 
fi ltro de ar, mangueira de sucção de borracha de 1,5 m ø 1” BSP com válvula de pé e 

fi ltro , medidor eletrônico de fl uxo de turbina em linha (art nº 2823), 4 m - mangueira de 
borracha de Ø 3/4”e bocal automático com giro de entrada (art nº 6725).

OPCIONAL: fi ltro de cartucho de separação diesel / água (nº 6600), veja a página 138.
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35 l/min

Bombas pneumáticas e elétricas portáteis e montadas na parede para a transferência de diesel. Os valores de entrega indicados referem-se 
a uma saída de fl uxo livre.

Art.nº
Pressão 

de ar
Consumo 

de ar
Pressão 
de saída

Vazão 
máxima

Tópicos de 
conexão

Peso
Dimensões 

(L-P-H) (mm)

6557 4 bar 160 l/min 4 bar 35 l/min F 3/4” BSP 5 Kg 140x150x190

Art.nº Pressão de ar Consumo de ar
Pressão de 

saída
Vazão máxima

Tópicos de 
conexão

Peso

6556 4 bar 160 l/min 4 bar 35 l/min F 3/4” BSP 12 Kg

Art.nº Pressão de ar
Fator de 

Compressão
P. max Vazão máxima

Tópicos de 
conexão

Peso

6772 2 – 8 bar 1: 1 8 bar 35 l/min 3/4” BSP 13 kg


