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KITS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÓLEO MÓVEL E ESTACIONÁRIO
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Kit 8206

Kit pneumático de distribuição de óleo, para a instalação em cima de 
tanques de aço de parede dupla, série art. nº 8217 (veja a página 96!), Que 
consiste em:
-  Bomba pneumática de duplo efeito  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 e separador de água de 

condensação, art. nº. 7180;
-  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!);

-  0,5 m - mangueira de conexão de borracha Ø 1/2”, art. nº. 287005;
-  Estrutura metálica, art. nº. 9787;
-  Abra o carretel da mangueira, série de braços ajustáveis, art. nº. 9090;
-  15 m - mangueira de borracha Ø 1/2”, art. nº. 28715.

Kit 8206MID

Kit como art. n° 8206 completo com medidor de vazão certifi cado 
MI-005 MID art. n° 2545 (consulte a página 65) e sistema de descarga 
automática de ar art. n° 2050, patenteado, com certifi cado de acordo com o 
OIML R117-1.

Kit 8204

Kit de abastecimento de óleo como art. n° 8206 com bomba elétrica, 
modelo 6122.

Kit 8204MID

Kit como art. n° 8204 completo com medidor de vazão certifi cado 
MI-005 MID art. n° 2545 (consulte a página 65) e sistema de descarga 
automática de ar art. n° 2050, patenteado, com certifi cado de acordo com o 
OIML R117-1.

Kit 8207

Kit de abastecimento de óleo como art. n° 8206, completo, ou seja, com 
tanque de aço de dupla parede (primária de polietileno e secundária de 

aço) art. n° 8217/1000.

Kit 8207MID

Kit como art. n° 8207 completo com medidor de vazão certifi cado 

MI-005, art. n° 2545 (consulte a página 65) e sistema de eliminação de ar 
art. n° 2050, patenteado, certifi cado de acordo com o OIML R117-1.

Kit 8205

Kit com 1000 l - tanque de parede dupla, como o art. nº. 8207, mas com kit 
de distribuição de óleo elétrico, art. nº. 8204.

Kit 8205MID

Kit com 1000 l - tanque de parede dupla, como o art. nº. 8207MID, mas 
com kit de distribuição de óleo elétrico, aprovado para transações legais 
de acordo com a Diretiva Européia 2014/32/UE, mais conhecida como 
Instrução de Medição MID MI-005.


