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KITS PNEUMÁTICOS E ELÉTRICOS DE ABASTECIMENTO 
PARA GASOLINA

Art. n°. Pressão de ar Consumo de ar
Pressão máxima 

de sáida
Vazão máxima Conexões Peso

6933 1 – 4 bar 120 l/min 4 bar 25 l/min F 3/4” BSP 15 kg

Art. n°. Pressão de ar Consumo de ar
Pressão máxima 

de sáida
Vazão máxima Conexões Peso

6934 4 bar 160 l/min 4 bar 35 l/min F 3/4” BSP 12 Kg

P

L

H

Optional

Art.nº 6934

Kit de transferência de gasolina, composto de 1:1 - bomba pneumática de palheta rotativa, regulador 
de pressão com lubrifi cador, tubo de sucção de 950 mm de comprimento com válvula de retenção, 
adaptador de folga, 3 m - mangueira de borracha Ø 3/4” com fi o estático automático Bico com giro de 
entrada. Cabo terrestre para permitir uma descarga eletrostática a pedido. 

A bomba é construída de acordo com a diretiva ATEX 2014/34/UE.

Art.nº 6935

Kit de transferência de gasolina, composto de 12 Vcc elétrico,  bomba de palhetas diretas, com 
corpo pintado em ferro fundido com revestimento anticorrosivo, fi ltro anti-ruído (compatibilidade 
eletromagnética EMC), proteção térmica, não retorno Válvula de alívio de pressão, válvula de desvio 
embutida, 2 m - cabo com braçadeira de jacaré para conexão da bateria, coldre com trava e alavanca 
ON / OFF, tubo de sucção telescópico em aço galvanizado, 3 m - mangueira de borracha Ø 3/4” com fi o 
estático, Bico de alumínio manual com giro de entrada (a pedido também bico automático disponível!) 
E fi ltro em linha com 30 microns - cartucho para a absorção de água eventualmente presente no tanque 
de armazenamento. 
A bomba é construída de acordo com a diretiva ATEX 2014/34/UE.

Art.nº 6937

Unidade de abastecimento conforme o art.nº 6935, porém com bomba de 230 V.

Art.nº 6933

Kit de transferência de gasolina montado na parede, composto de 1:1 - bomba de pistão pneumática, 
regulador de pressão com lubrifi cador, suporte de parede, mangueira de sucção com válvula de pé, 
3 m - mangueira de borracha Ø 3/4” com fi o estático, bico automático com entrada giratório. 
Cabo terrestre para permitir uma descarga eletrostática a pedido. 

A bomba é construída de acordo com a diretiva ATEX 2014/34/UE.

Art. n°. Voltagem Força
Drenagem 

atual
Vazão Conexões Peso

Dimensões 
(L-P-H) (mm)

6935 12 Vcc
250 W 1 А 50 l/min F 1” BSP 10 Kg 400x500x460

6937 230 V


