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ESTAÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÓLEO

Não Incluido

Não Incluido

Kit 8548

Módulo pneumático estacionário de abastecimento de óleo, para tambor de 208 l, 
constituída por:
-  Base de serviço de tanque para 1 tambor de 208 l, art. nº. 8525, com suporte de 

montagem em metal;
-  Pneumática de dupla ação 3:1 - bomba de óleo, art. n°. 2020 (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. n°. 9016;
-  15 m - mangueira de borracha Ø 1/2”, art. nº. 28715
-  2 m - mangueira de borracha Ø 1/2”, art. nº. 28702
-  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.

Kit 8548/10

O mesmo que acima, mas com a arte do carretel da mangueira aberta art.nº. 9016 e com 
10 m - mangueira, art. nº. 28710.

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

Kit 8549

Módulo pneumático estacionário de abastecimento de óleo, para 2 tambores de 208 l, 
composta por:
-  Base do tanque para 2 tambores de 208 l, art. nº. 8533, com suporte de metal;
-  2 pcs. de pneumática de dupla ação 3:1 - bombas de óleo, art. nº. 2020 (veja a página 41!);
-  2 pcs. de adaptadores de tampão de plástico para a fi xação de bombas na bateria, 

art. nº. 4340;
-  2 pcs. de bobinas de mangueiras abertas, série padrão, art. nº. 9016;

-  2 pcs. de 15 m - mangueiras de borracha 1/2”, art. nº. 28715;
-  2 pcs. de 2 m - mangueiras de conexão de borracha 1/2”, art. nº. 28702;

-  2 pcs. de medidores de fl uxo eletrônicos para o 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!);

-  2 pcs. de reguladores de pressão com manômetro e separador de água de 
condensação, art. nº. 7180.

Kit 8549/10

O mesmo que acima, mas com a arte do carretel da mangueira aberta. nº. 9016 e com 
10 m - mangueira, art. nº. 28710.

OPCIONAL

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

Conjuntos pneumáticos para distribuição de óleo para 1 ou 2 tipos de óleo. O uso do palete de contenção de derramamento incluído com 
suporte de montagem em metal permite criar rapidamente uma unidade de distribuição autônoma que pode ser colocada em qualquer 
lugar da ofi cina. Também pode ser movido a qualquer momento se for necessário.
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Art.nº Peso
Dimensões 

(L-P-H) (mm)

8548 114 Kg 830x880x2360

Art.nº Peso
Dimensões 

(L-P-H) (mm)

8549 182 Kg 1350x880x2360


