
CONJUTO EQUIPAMENTO DIESEL BEAVER-B01V PEDESTAL PARA IBC BOZZA

Código Bozza 

Referência

Aplicação

Objetivo

Peso Líquido • Bomba diafragma modelo BEAVER-B01-V

Peso bruto 23,000Kg • Flange adaptável em IBC

Comprimento 550mm • Medidor digital (mod. BO-18).

Largura 400mm • Filtro regulador de ar (mod.FL2000)

Altura 1430mm • Mangueira de sucção para óleo com 2 metros.

Material Aço, Alumínio e outros • Mangueira 3/4" com 6 metros.

Pintura

Reservatório Não Incluso

Total de Caixas: 1| C=1050mm x L=800mm x A=420mm

• Bico de abastecimento de 1” (mod. 5322)

Vazão livre 90L/minuto • Medidor digital de 1” (mod. B-32)

Rateio 1:1

Entrada de ar 1/4" Rosca NPT

Entrada do produto 1" Rosca NPT

Saída do produto 1" Rosca NPT

Pressão de trabalho 80 a 115 PSI

Consumo de ar 6,5 pés³ / minuto

ESPECIFICAÇÕES BOMBA DIAFRAGMA

IBC-DIESEL-6

01.421.0550

IBC-DIESEL-6

Óleo Diesel

Equipamento fixo indicado a clientes que possui um alto consumo de óleo Diesel, pode ser acoplado 

a diferentes tamanhos de reservatorios (IBC).

ESPECIFICAÇÕES CONJUNTO COMPOSTO POR

21,800Kg

Eletrostática na cor preta

OPCIONAIS

OBS.:  Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Combustívei Óleo Diesel. Temperatura ambiente. Outra consistência de óleo, sob 

consulta.

Imagem ilustrativa

DIFERENCIAIS

• Não necessita de lubrificação no motor pneumático, dispensa o uso do lubrificador;

• Pedestal robusto com suporte para enrolar mangueira e encaixe do bico.

VANTAGENS

CUIDADOS BÁSICOS

• Utilizar óleos lubrificantes isento de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc;

• Evitar quedas e batidas;

• Sempre utilizar peças de reposição originais;

• Utilizar filtro regulador de ar comprimido eliminando impurezas e umidade;

• Não dobrar ou amassar as mangueiras;

UTILIZAÇÃO

SEGMENTOS

• Automotivo: 

• Material de guarnição robusta;

• Proporciona maior autonomia e desempenho;

consulta.

• Evita perdas com sobras de óleo Diesel e descarte de embalagens;

• Sistema isento de contaminação, elimina o uso de jarras e funis;

• Medidor de vazão eletrônico, maior precisão no abastecimento;

• Adaptador para contentor IBC;

• Alta resistência contra corrosão e desplacamento dos componentes;

• Praticidade e velociadade na operação;

• Para coleta e transferência de óleo diesel,  por meio de bomba pneumática transfere com facilidade o óleo diesel armazenado em seu recipiente.

Postos de combustíveis em geral, Box de lubrificação, oficinas mecânicas, auto center, transportadoras, empresas de ônibus, concessionárias.


