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KITS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÓLEO MÓVEL E ESTACIONÁRIO

Kit 8210

Kit pneumático de distribuição de óleo, para a instalação em cima de 1000 l - IBC-tanques, 
composto por:

-  Bomba pneumática de duplo efeito 3:1 - bomba de óleo, art. nº. 2020130 (veja a 
página 41!);

-  Adaptador de tampão plástico para fi xação de bombas na bateria, art. nº. 4340;
-  Abra o carretel da mangueira, série padrão, art. nº. 9016;
-  15 m - mangueira de borracha Ø 1/2”, art. nº. 28715;
-  1,5 m - mangueira de conexão de borracha Ø 1/2”, art. nº. 287015;
-  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. nº. 2426 (veja a página 64!);

-  Regulador de pressão com manômetro e separador de água de condensação, 
art. nº. 7180;

-  Porta-pistolas com bandeja de gotejamento, art. nº. 9784;
-  Estrutura metálica, art. nº. 9785.

Kit 8250

O mesmo que o art. nº 8210, mas incluindo um tanque 
vazio 1000 l - IBC, nº de arte 8215.

Kit 8208

Kit pneumático de distribuição de óleo, para a instalação no lado de 1000 l - IBC-tanques, 
composto por:

-  Bomba pneumática  5:1 - bomba de óleo, art. nº. 2075 (veja a página 42!);
-  Adaptador de tampão plástico para fi xação de bombas na bateria, art. nº. 4340;
-  Regulador de pressão com manômetro, art. nº. 7200;
-  Medidor de fl uxo eletrônico para óleo, com pistola de controle, saída rígida, bico anti-

gotejamento automático e giro de entrada M 1/2” BSP, art. nº. 2426 (veja a página 64!);
-  3 m - mangueira de borracha Ø 1/2”, art. nº. 28703;
-  Mangueira de sucção 1“ com adaptador de conexão para IBC - tanques;
-  Suporte de montagem em metal, art. nº. 9785.

Kit 8250Art.nº 8215

Kit 8209

Kit de distribuição de óleo pneumático, para a instalação no lado de 1000 l - IBC-tanques. 
Mesmo os componentes do art. nº. 8208, mas com bomba pneumática de óleo 6:1, série 

Tapir, entrega de 32 l/min (veja a página 45!).

OPCIONAL
Kit hidráulico de suporte de mola para o rebobinamento 
controlado de mangueiras art. nº /HB.


