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KITS ELÉTRICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE DIESEL

Kit de transferência de diesel, composto de bomba elétrica de 12 Vcc, 24 Vcc ou 230 V, 
cabo de 3 m com braçadeira de jacaré para conexão da bateria (12 Vcc e 24 Vcc) ou cabo 
de 2 m com fi cha de tipo terra (230 V), 1,6 m - mangueira de aspiração com fi ltro para pés, 
4 m - mangueira de borracha Ø 3/4”com mola anti-torção, cauda de mangueira e bico de 
plástico manual.

OPCIONAL: medidor de fl uxo de turbina eletrônico (art. n°. 2823).

Kit de transferência de diesel, composto de bomba elétrica de 12 Vcc, 24 Vcc ou 230 V,
 cabo de 3 m com braçadeira de jacaré para conexão da bateria (12 Vcc e 24 Vcc) ou 
cabo de 2 m com fi cha de tipo terra, 1,6 m - mangueira de sucção com fi ltro de pé, 
4 m - mangueira de borracha Ø 3/4”com mola anti-torção, cauda de mangueira e bocal 
de distribuição automática com giro de entrada.

OPCIONAL: medidor de fl uxo de turbina eletrônico (art. n°. 2823).

Art.nº 6782 
Kit de transferência de diesel, composto de bomba elétrica de 230 V, cabo de 4 m com 
fi cha tipo contato de terra, 1,6 m - mangueira de aspiração com fi ltro para pés, 4 m - 
mangueira de entrega de borracha Ø 3/4”, bocal automático de alta entrega com giro de 

entrada, com medidor eletrônico de fl uxo de turbina em linha (art. n°. 2823).

Art.nº 6783
Kit para transferência de diesel, o mesmo que o art. nº. 6782, mas sem medidor eletrônico 
de fl uxo de turbina em linha.

Bombas para transferência elétrica e híbrida de diesel, óleo combustível, bio-diesel (com 
mangueiras adequadas), anticongelante (com ou sem água), adequado para montagem 
direta em tanques. Estas bombas são autopriming, categoria de proteção IP 54, com 

interruptor ON / OFF e uma conexão integrada thread BSP 2”.

Bombas elétricas de transferência centrífuga para diesel e óleo combustível, adequadas para montagem direta em tambores ou tanques. 
Estas bombas não autopriming, categoria de proteção IP 44, incluem motores com disjuntor térmico, dispositivo integrado de proteção contra 
sifão, interruptor ON / OFF e uma rosca de conexão integrada M 64 x 4 e BSP 2”. No eixo, uma pequena bomba manual é montada que serve 
para o enchimento da mangueira de sucção, bem como para um bombeamento manual, se não houver energia elétrica disponível.

Art. n°. Voltagem Força
Drenagem 

atual
Vazão Conexões Peso

6766 12 Vcc 150 W 12,5 A 31 l/min

3/4” BSP

3,2 kg

6768 24 Vcc 180 W 7,5 A 34 l/min 3,2 Kg

6769 230 V 250 W 1,2 A 38 l/min 3,6 kg

Art. n°. Voltagem Força
Drenagem 

atual
Vazão Conexões Peso

6770 12 Vcc 150 W 12,5 A 31 l/min

3/4” BSP

4,1 kg

6771 24 Vcc 180 W 7,5 A 34 l/min 4,1 Kg

6773 230 V 250 W 1,2 A 38 l/min 4,5 kg

Art. n°. Voltagem Força
Drenagem 

atual
Vazão Conexões Peso

6782 230 V 950 W 4,5 A  80 l/min
1” BSP

4,5 kg

6783 230 V 950 W 4,5 A  85 l/min 4,1 Kg


