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KITS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÓLEO MÓVEL E ESTACIONÁRIO

Art.nº 2980C

Kit de distribuição de óleo pneumático estacionário para 208 l - bateria, composto por:

-  Bomba Pneumática de duplo efeito 3:1 - bomba de óleo, art. n°. 2020 (veja a página 41!);

-  Adaptador de tampão plástico para fi xação de bombas na bateria, art. n°. 4340;

-  Pistola de controle de óleo com giro de entrada M 1/2” BSP, saída rígida e bocal anti-gotejamento 
automático, art. n°. 2185;

-  Regulador de pressão com manômetro e separador de água de condensação, art. n°. 7180.

Art.nº 2982

Kit de distribuição de óleo pneumático estacionário com medidor de fl uxo de óleo eletrônico, para 
208 l - bateria, composto por:

-  Bomba Pneumática de duplo efeito 3:1 - bomba de óleo, art. n°. 2020 (veja a página 41!);

-  Adaptador de tampão plástico para fi xação de bombas na bateria, art. n°. 4340;

-  3 m - rubber hose Ø 1/2”, art. no. 28703;

-  Medidor de fl uxo eletrônico para óleo, com pistola de controle, proteção de proteção de borracha, 
proteção de gatilho, saída rígida, bocal anti-gotejamento automático e giro de entrada M 1/2” BSP, 
art. n°. 2426 (veja a página 64!);

-  Regulador de pressão com manômetro e separador de água de condensação, art. n°. 7180.

Art.nº 2987MID

Kit de distribuição de óleo pneumático estacionário, aprovado para transações legais de acordo com a 
Diretiva Européia 2014/32/UE, mais conhecida como Instrução de Medição MID MI-005, composta por:

-  Bomba Pneumática de duplo efeito 3:1 - bomba de óleo, art. n°. 2032 (veja a página 41!);
-  Suporte de parede em aço pintado, para fi xação da bomba;
-  Kit separador de ar art. no. 2050, patenteado, aprovado de acordo com OIML R117-1 (veja a página 51!);

-  Manómetro para controle de pressão de saída;
-  Tubo de sucção em aço galvanizado, art. n°. 2204, e adaptador de folga art. n°. 4340, adequado para 

uso em 208 l - bateria;
-  1,5 m - mangueira de sucção de borracha 1 “, conexões F-F 1” BSP, art. n°. 2205;
-  3 m - mangueira de borracha Ø 1/2”, art. n°. 28703;

-  Medidor de fl uxo eletrônico aprovado para transações legais de acordo com MID MI-005, com 
pistola de controle, art. n°. 2545 (veja a página 65!).

Art.nº 2987AG/MID

Unidade de abastecimento pneumática conforme art.nº 2987MID na versão para Anticongelante.


