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ESTAÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÓLEO 
APROVADO MID
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Art.nº 8549MID

Módulo pneumático estacionário de abastecimento de óleo, para 2 tambores de 208 l 
composta por:

- 2 pcs. de pneumática de dupla ação 3:1 - bomba de óleo art. n° 2023 (veja a página 44!);
- 2 pcs. do kit separador de ar, art. nº. 2050, patenteado, aprovado de acordo com 

OIML R117-1 (veja a página 51!); 
- 2 pcs. de manômetro para controle de pressão de saída;
- 1 pc. de Tank Service Base para 2 tambores de 208 l, art. nº. 8533, com suporte de 

metal; 
- 2 pcs. de tubo de sucção em aço galvanizado, Ø 40 mm, comprimento 950 mm, com 

curvatura de 90° conexão M 1” BSP, com válvula de pé e adaptador de folga M 2” BSP 
x 40 mm, art. nº. 4340, adequado para uso em tambor 208 l;

- 2 pcs. de 1,5 m - mangueira de sucção de borracha 1 “, conexões F-F 1” BSP, art. nº. 
2205; 2 pcs. de carretel de mangueira aberta, série de braços ajustáveis, art. nº. 9090;

- 2 pcs. de 15 m - mangueira de borracha Ø 1/2”, art. nº. 28715;
- 2 pcs. de 1,5 m - mangueira de conexão de borracha Ø 1/2”, art. nº. 287015;
- 2 pcs. de medidor de fl uxo eletrônico oval para óleo, aprovado para transações 

legais de acordo com MID MI-005, Direção 2014/32 / EU, com pistola de controle, 
proteção de proteção de borracha, proteção de gatilho, tubo de controle de fl uxo de 
óleo com inserção transparente, tomada de borracha fl exível, Ø 1/2”, com haste rígida 
rígida de 90°, bocal anti-gotejamento automático e giro de entrada M 1/2” BSP, 
art. n°. 2545 (veja a página 65!);

-  2 pcs. de reguladores de pressão com manômetro, separador de água de 
condensação e lubrifi cador, art. n°. 7150.

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

Art.nº 8543MID
Unidade elétrica de distribuição de óleo, tanque de contenção anti-transbordamento para 
até 2 tambores de 208 l, com contador de litros certifi cado MID MI-005, composto por:
-  2 pcs. de bomba de engrenagem elétrica auto-amorvente de 230 V para 

fornecimento de óleo, art. nº. 6122; (veja a página 53!); 
-  2 pcs. da caixa de controle com botão de pressão e cabo de conexão elétrica com fi cha;
-  2 pcs. de interruptor de pressão eletrônico duplo que inicia a bomba uma vez que a 

pistola de controle está ativada e pára novamente devido ao aumento de pressão no 
circuito uma vez que a pistola está fechada; 

-  2 pcs. do kit separador de ar, art. nº. 2050, patenteado, aprovado de acordo com 
OIML R117-1 (veja a página 51!); 

-  2 pcs. de manômetro para controle de pressão de saída;
-  1 pc. de Tank Service Base para 2 tambores de 208 l, art. nº 8533, com suporte de metal;
-  2 pcs. de tubo de sucção em aço galvanizado, ø 40 mm, comprimento 950 mm, com 

conexão curva de 90° M 1” BSP, com válvula de pé, art. nº. 2204, e adaptador de folga 
M 2” BSP x 40 mm, art. nº. 4340, adequado para uso em tambor de 208 l;

-  2 pcs. de 1,5 m - mangueira de sucção de borracha 1 “, conexões F-F 1” BSP, art. nº. 
2205; 2 pcs. de carretel de mangueira aberta, série de braços ajustáveis, art. n°. 9090;

-  2 pcs. de 15 m - mangueira de borracha Ø 1/2”, art. nº. 28715;
-  2 pcs. de 1,5 m - mangueira de conexão de borracha Ø 1/2”, art. nº. 287015; 
-  2 pcs. de medidor de fl uxo eletrônico de engrenagens oval para óleo, aprovado para 

transações legais de acordo com MID MI-005, Direção 2014/32/UE, com pistola de 
controle, proteção de proteção de borracha, proteção de gatilho, tubo de controle 
de fl uxo de óleo com inserto transparente, tomada de borracha 
fl exível, ø 1/2”, com haste rígida rígida de 90°, bocal anti-
gotejamento automático e entrada giratório 
M 1/2” BSP, art. nº. 2545 (veja a página 65!).
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Art.nº Peso
Dimensões 

(L-P-H) (mm)

8549MID 190 Kg 1350x880x2360

Art.nº 8542MID 
Unidade de abastecimento de óleo lubrifi cante com as mesmas 
características do art. nº 8543MID, porém com a versão de 
reservatório único.

Art.nº Peso
Dimensões 

(L-P-H) (mm)

8543MID 194 Kg 1350x880x2360

8542MID 118 Kg 830x880x2360


