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BOMBAS MANUAIS 
PARA GRAXA

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

7020
7030
7028-E
7029-G2
7029-EASY

7029-MASTER-G2
7029-SPECIAL
7029-AIR
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Informação Importante

Modelos

7020 - Capacidade 30 gr. Atua por pressão, sistema vai e vem. Bico fêmea e macho. Vazão livre: 0,90gr/acionamento. 
Desenvolve até 1.000 PSI / 69 BAR.

7030 - Capacidade 125 gr. Atua por pressão, sistema vai e vem. Bico fêmea e macho. Vazão livre: 0,90gr/acionamento. 
Desenvolve até 1.000 PSI / 69 BAR.

7028-E - Capacidade 750 gr. Extensão flexível de alta pressão de 1m. Acoplador hidráulico, suporte e alavanca. Vazão 
livre: 1 gr/acionamento. Desenvolve até 6.000 PSI / 414 BAR.

7029-G2 - Capacidade 500 gr. Extensão flexível e rígida. Acoplador hidráulico e alavanca lateral. Vazão livre: 0,70 
gr/acionamento. Desenvolve até 6.000 PSI / 414 BAR.

7029-EASY  - Capacidade 500 gr. Extensão rígida. Acoplador hidráulico e gatilho lateral. Vazão livre: 0,50 
gr/acionamento. Desenvolve até 5.000 PSI / 344 BAR.

7029-MASTER-G2  - Capacidade 500 gr. Extensão flexível e rígida. Válvula para liberação de ar e alavanca lateral. 
Vazão livre: 1 gr/acionamento. Desenvolve até 6.000 PSI / 414  BAR.

7029-SPECIAL - Capacidade 750 gr. Acoplador hidráulico e alavanca lateral. Vazão livre: 1 gr/acionamento. Desenvolve 
até 6.000 PSI / 414 BAR.

7029-AIR - Capacidade 500 gr. Extensão flexível e rígida. Acoplador hidráulico e gatilho lateral. Vazão livre: 210 
gr/acionamento. Pressão entrada 60 - 115 PSI (4,2-7,9 BAR). Pressão trabalho 3,000-6,000 PSI (207-414 BAR).

Este manual de instrução contém avisos importantes e outras informações. LER E GUARDAR PARA REFERÊNCIA.

Este manual contém instruções gerais para Pistolas de Graxa. Ele cobre uma variedade de modelos. Entretanto, cada 
pistola de graxa deve ter características específicas. Embalagem do produto / catálogo do distribuidor devem conter 
características e configurações específicas para sua pistola de graxa.
As informações contidas neste manual foram cuidadosamente checadas e são totalmente confiáveis e consistentes 
com o produto descrito. No entanto, nenhuma responsabilidade será assumida por erros ou por mal uso do 
equipamento descrito.
Caso o equipamento seja utilizado de forma não especificada, a proteção fornecida pelo equipamento poderá ser 
prejudicada e a garantia anulada.

Instruções Gerais de Segurança

Use sempre óculos de segurança ao usar uma pistola de graxa. Mantenha a área de trabalho limpa & remova o 
excesso de graxa das ferramentas, mãos & roupas depois do uso. Não use a mangueira da pistola de graxa para 
outras aplicações ou em níveis de pressão acima das pressões nominais.

CUIDADO
Excesso de graxa, se deixado no chão, ferramentas ou equipamentos podem criar superfícies que se tornam 
escorregadias.



Operação

Dados Técnico - 7020 e 7030

7020

Atua por pressão, sistema vai e vem

Bico Fêmea

Bico macho (mod. 7024-M)

Capacidade 30 gr

Vazão livre 0,90 gr/acionamento

Desenvolve até 1.000 PSI / 69 BAR

1) Desrosqueie a tampa inferior da bomba;
2) Preencha o recipiente com graxa;
3) Após o preenchimento rosqueia tampa para fechar;
4) Encaixe o acoplador na área a ser lubrificada;
5) Pressione o corpo sobre o tubo móvel;
6) Repita a operação para bombear o produto.

Montagem Básica

7030

Atua por pressão, sistema vai e vem

Bico Fêmea

Bico macho (mod. 7024-M)

Capacidade 125 gr

Vazão livre 0,90 gr/acionamento

Desenvolve até 1.000 PSI / 69 BAR

Obs.: Todos os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: 

Graxa de consistência grau 2 NLGI. Temperatura ambiente. Outra consistência de graxa, sob consulta.
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Corpo da bomba



Carregando a Pistola de Graxa - 7029-G2, 7029-Master-G2, 7029-Special, 7029-Easy

Pistolas de graxa tem múltiplas opções de carregamento:

1. Cartucho de carregamento: cartucho de papel e plástico

2. Carregamento à granel

3. Carregamento por sucção

4. Carga por bomba de enchimento (somente em modelos de Pistola de Graxa com válvula de carregamento 

à granel)

ATENÇÃO

Graxa ou um cartucho vazio no reservatório está sob pressão por causa da mola interna, tenha cuidado ao 

remover as extremidades do reservatório.

Sigas os passos abaixo para a opção apropriada de carregamento

Carregamento 

Cartucho

Carregamento por 

Succção

1. Desrosquear a cabeça da Pistola de Graxa do reservatório no sentido anti-horário.

2. Puxe a alça de pressão até o final e trave-a com  a 
tampa de fechamento.

2. Puxe a alça de pressão 
do êmbolo até o final e 
trave-a com  a tampa de 
fechamento.

2. Puxe a alça de pressão 
do êmbolo até o final e 
trave-a com  a tampa de 
fechamento. 
Rosqueie a cabeça da 
pistola de graxa de volta ao 
reservatório.

3. Agora, lentamente puxe a 
alça de pressão do êmbolo 
de volta, para inserir a graxa 
no reservatório. Trave a alça 
de pressão do êmbolo com 
a tampa de fechamento.

3.Verifique a compatibilidade 
da válvula de enchimento a 
granel da sua pistola de 
graxa com sua bomba de 
enchimento, para garantir 
que são compatíveis. Limpe 
o Nipple de enchimento a 
granel antes de começar.

3. Retire graxa limpa do 
recipiente e coloque no 
reservatório vazio da Pistola 
de Graxa.

3. Retire a tampa de 
plástico da extremidade 
aberta do cartucho de 
graxa e  insira totalmente 
no reservatório vazio. 
Certifique-se que a borda 
do cartucho está alinhado 
c o m  a  b o r d a  d o  
reservatório.

Carregamento 

Granel

Carregamento por 

Bomba      de 

Enchimento



4. Agite o reservatório da 
pistola de graxa para que 
a graxa se acomode.

4. Insira a válvula de 
enchimento a granel na válvula 
de carregamento fêmea da 
bomba de enchimento de 
graxa. Comece a operar a 
bomba de enchimento, 
mantendo sua mão na pistola 
de graxa, empurre-o para baixo 
na bomba de enchimento.
Uma vez cheio o reservatório 
da pistola de graxa, o 
bombeamento se tornará difícil. 
Pare neste momento.

4. Quando o reservatório 
estiver cheio, agite-o para 
que a graxa se acomode. 
Coloque mais graxa caso 
tenha sobrado espaço no 
reservatório para enchê-lo 
completamente.

4. Remova o lacre 
do cartucho de 
graxa.

Digram and Parts List

5. Rosqueie de volta a cabeça da pistola de graxa no reservatório, 
certificando-se de que não esteja totalmente apertada, deixando 2-3 voltas 
antes da cabeça estar totalmente presa.

5. Solte a válvula de 
enchimento de graxa da 
válvula de carregamento 
fêmea da Bomba de 
Enchimento de Graxa. 
Desrosqueie a cabeça da 
pistola de graxa do 
reservatório para ficar de  2-3 
voltas para soltar.

Carregamento 
Cartucho

Carregamento por 
Sucção

Carregamento 
Granel

Carregamento por Bomba 
de Enchimento

6. Desconecte o êmbolo da tampa de fechamento.

7. Force o êmbolo para dentro e para fora para comprimir a graxa e liberar o ar preso pela conexão solta 
entre o reservatório e a cabeça da  pistola de graxa.

8.  Aperte a cabeça da pistola de graxa totalmente no reservatório.

9. Comece a operar a alavanca da pistola de graxa até a graxa começar a sair continuamente. (Note que a primeira 
descarga de graxa pode conter bolhas de ar). Se a graxa estiver com bolhas de ar, repita os passos 5, 6, 7 & 8 para 
Remover o Ar da Pistola de Graxa**.

10. Uma vez que todas as bolhas de ar forem removidas, aperte totalmente a cabeça da pistola de graxa no 
reservatório. (Note que quando a pistola de graxa está em uso contínuo, pressionar a Válvula de Liberação de Ar* 
ajuda a retirar o ar preso).
Agora, conecte a extensão e acoplador na conexão de saída da pistola de graxa utilizando um selador de rosca com 
o Teflon, para fazer uma conexão à prova de vazamento. (NÃO aperte muito, uma vez que isto pode danificar a 
conexão de saída da pistola de graxa).

11. Comece a operar a pistola de graxa. A graxa começará a sair pelo acoplador. Continue até que o fluxo 
de graxa fique sem bolhas. Se isto não acontecer, então existe ainda ar preso na graxa. Repita os passos 5, 
6, 7 & 8 para Remover o Ar da Pistola de Graxa**.

*Nos modelos de Pistolas de Graxa equipados com válvula de liberação de ar.



Digram and Parts List** REMOVER O AR DA PISTOLA DE GRAXA

Uma situação comum com todos os equipamentos de graxa é bolsões de ar presos na graxa. Ar preso causa 

redução ou nenhuma liberação de graxa. 

É altamente recomendado remover o ar das pistolas de graxa antes de ser usada pela primeira vez. Também, a 

qualquer momento do funcionamento, se a graxa parar de sair, a causa mais provável é do ar preso na graxa. 

Veja os passos 5-9 para Remover o Ar da Pistola de Graxa.

Se a pistola está em uso regular, remover o ar da pistola de graxa pode ser feito sem remover a a extensão e o 

acoplador da cabeça da pistola de graxa.

ENGRAXANDO UM ENCAIXE DE GRAXA / BICO DE GRAXA

O acoplador de graxa fornecido na extremidade da extensão do lubrificador tem uma construção tipo mandíbula. 

As mandíbulas acopladoras se encaixam na conexão de graxa e mantém um encaixe apertado.

Ao conectar o acoplador ao encaixe de graxa, pressione o acoplador diretamente no encaixe de graxa para um 

ajuste confortável. Comece a operar o lubrificador com o acoplador tão perpendicular ao encaixe de graxa quanto 

possível.

Depois que a lubrificação for concluída, incline ligeiramente o acoplador, torça e puxe para trás. A ação de 

inclinação e de torção vai permitir a fácil remoção do acoplador do encaixe de lubrificação.

AVISO

Nunca tente desencaixar o acoplador puxando-o diretamente para fora

P a r a  r e m o v e r  

Incline, torça

 e puxe



Diagnóstico de Problemas - 7029-G2, 7029-Master-G2, 7029-Special, 7029-Easy

a. Trate o Lubrificador
b.Use uma Graxa de baixa 
viscosidade / adicione óleo à graxa 
para deixá-la mais viscosa / 
aqueça o Cilindro do Lubrificador 
para descongelar a graxa
c. Remova a Extensão do 
Lubrificador. Se o Lubrificador 
bombear graxa sem a extensão, 
então o problema está ma 
extensão, que deve ser limpa / 
substituída
d. Desmonte a cabeça do 
Lubrificador para verificar se há 
contaminantes bloqueando a 
passagem de graxa. Limpe e 
remonte a cabeça do Lubrificador.

Problema

a. Bolsas de ar presas na graxa

b. Graxa espessa ou graxa 
congelada

c. Extensão de pistola de graxa 
bloqueada 

d. Cabeça/parte principal talvez 
de pistola da graxa bloqueada

1. Bombas do lubrificador 
com pouca ou nenhuma 
graxa.

Causa Solução

a. Trocar Seguidora. Seguidor de borracha do 
lubrificador danificado

2. Excesso de Graxa vazando 
da parte de trás do 
Lubrificador – ao redor da 
Haste do Êmbolo

a. Aperte a conexão usando Teflon 
ou qualquer outro Vedante de 
Rosca

a. Conexão Solta3. Graxa vazando da conexão 
entre a Cabeça do 
Lubrificador e a Extensão / 
Extensão e Acoplador

a. Trocar o Acopladora. Acoplador de Graxa Danificado4. Graxa vazando da junta do 
corpo do Acoplador ou por 
entre as Mandíbulas do 
Acoplador e o Bico de Graxa



Lista de Peças - 7029-G2, 7029-MASTER-G2, 7029-SPECIAL

1 - Acoplador  

2 - Extensão tubo/mangueira

3 - Cabeça da bomba de graxa

4 - Alavanca

5 - Reservatório

6 - Tampa de fechamento

7 - Alça de pressão do êmbolo
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7029-G2

7029-MASTER-G2

7029-SPECIAL



Lista de Peças - 7029-EASY

1 2

3

4
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7

9

10

1 -  Extensão tubo/mangueira

2 -  Acoplador

3 -  Válvula de liberação de ar/porca do bloco/Válvula de enchimento a granel

4 -  Reservatório

5 - Tampa de fechamento

6 -  Alça de pressão do êmbolo

7 -  Alavanca

8 -  Cabeça da bomba de graxa 

9 -  Pistão

10 - Conector do gatilho

5
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7029 - EASY



Instruções de Uso - 7029-AIR

Antes de usar, acrescente óleo diariamente através do injetor de ar. O pino de engate é usado para colocar 
lubrificante na bomba. 
Há três maneiras de carregamento de graxa: cartucho de graxa, sucção ou por meio de enchedores / bombas 
para graxa.
O gatilho deve ser pressionado completamente durante a operação. Se isso não funcionar, pode ser devido a 
entrada de ar na pistola. Para isso, remova e desaperte a cabeça da pistola de 1 a 1-1/2 volta conforme os passos 
abaixo: 

Passo 1: Puxe a haste do pistão totalmente e solte rapidamente, repita isso várias vezes. Empurre o pistão em 
todo o processo. Aperte o recipiente.

Passo 2: Pressione a válvula de alívio várias vezes para liberação do ar.
Agora sua bomba está pronta para uso.

Lista de Peças - 7029-AIR

1

2
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6
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1 - Acoplador  

2 - Extensão tubo/mangueira

3 - Cabeça da bomba de graxa

4 - Gatilho

5 - Reservatório

6 - Tampa de fechamento

7 - Pino de entrada de ar



Funcionamento

Desrosqueie o cabeçote. Pressione a alavanca do 
fechamento e puxe para trás a haste do atuador.

Ao puxar a haste do atuador, empurre a 
alavanca do fechamento para liberar a trava.

Empurre a haste do atuador no tambor 
forçando para fora o ar preso.

Após a liberação do ar preso, aperte inteiramente o 
cabeçote. Opere usando a alavanca manual.



Atenção

Sempre trabalhe com segurança dentro de seu ambiente de trabalho. Procure identificar possíveis pontos que 
possam causar algum acidente ou trabalho perigoso.
Se a sua bomba BOZZA apresentar algum defeito de funcionamento, não permita que pessoas inabilitadas 
tentem consertá-la. Utilize nossa Assistência Técnica que possui  pessoal especializado e peças originais. Entre 
em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, pelo telefone 0800-195050 (ligação gratuita).

Instruções de Segurança

?A bomba só deve ser operada apenas por uma pessoa treinada.
?Sempre use óculos de segurança quando operando a bomba e todos seus EPI’s obrigatórios.
?Sempre use luvas quando estiver operando a bomba.
?Não aponte o fim da descarga para você mesmo ou qualquer outra pessoa porque há perigo em potencial para a 
injeção na pele/olhos.
?Nunca permita que qualquer parte do corpo entre em contato com os fluidos operacionais.
?Antes de manusear a bomba, verifique se há vazamentos ou conexões soltas. 
?Em caso de acidente, procurar imediatamente emergência médica. Não tente tratar a lesão por conta própria.
?Use somente peças de fábricas genuínas para reparação.
?Não fume quando usando/perto da bomba.
?Não utilize a bomba perto de uma fonte de faísca/ chamas, etc.
?Nunca desmontar sua bomba manual sem ter feito treinamento de manutenção do equipamento.
?Nunca tocar alguma parte de seu corpo nas partes móveis de sua bomba manual. A bomba tem partes móveis 
que podem causar danos a sua saúde.
?Realizar o movimento de bombeamento do graxa sempre preservando suas mãos, braços , dedos fiquem longe 
das partes móveis da bomba manual.
?Nunca ultrapasse a pressão máxima de trabalho recomendada de sua bomba manual está ação pode acarretar 
em perda de garantia do equipamento e danos graves a sua saúde. Não apoiar quaisquer objetos sobre o 
recipiente.
?Nunca coloque água, combustíveis, ácidos ou qualquer substancia não recomendada dentro do recipiente.
?Não coloque o recipiente na posição horizontal, risco de vazamento.

Perca de Garantia

µDefeitos ou danos resultantes do uso inadequado do produto pelo cliente.
µDefeitos ou mau funcionamento não informado ao SAC da BOZZA durante o período de garantia.
µDefeitos ou danos decorrentes de intervenção no produto realizada por terceiro não autorizado pela BOZZA.
µProdutos que tenham tido o número de serie removido, adulterado ou tornado ilegível.
µDefeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto.
µProdutos operados fora dos índices máximos informados.
µDefeitos e danos causados por agentes naturais ( enchente, maresia) ou exposição excessiva ao calor.



JOSÉ MURÍLIA BOZZA 
Comércio e Indústria Ltda

Departamento de Vendas - Departamento de Ventas - Sales Department
R. Tiradentes, 931- CEP: 09780-001

São Bernardo do Campo - São Paulo - BRASIL
Tel.: +55 (11) 2179-9966

E-mail: bozza@bozza.com     Site: www.bozza.com
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