
KIT IBC-ARLA32-6 BOMBA DE TRANSFERÊNCIA PARA ARLA32

Código Bozza 

Referência

Aplicação

Objetivo

Peso Líquido

Peso bruto 22,000kg

Comprimento 600mm

Largura

Altura 1000mm

Material Aço, Alumínio, Viton • Suporte de Fixação em Contentor (IBC)

Temp. trabalho • Pedestal para fixação

Vazão livre 60litros / minuto • Suporte de Fixação para bico

Rateio 1:1

Entrada de ar 1/4"

Entrada do produto 3/4"

Saída do produto 3/4"

Pressão de trabalho 115 PSI/ 7,9 BAR

Consumo de ar 6,5 pés³ / minuto

Total de Caixas: 1 | C=400mm x L=400mm x A=1070mm

DIFERENCIAIS

VANTAGENS

• Eficiência e agilidade na transferência de Óleo Diesel, Arla-32, Querosene e Lubrificantes.

CUIDADOS BÁSICOS

• Utilizar fluídos de boa qualidade isenta de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc;

• Ao abastecer ou transferir um fluído, utilizar um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;

• Sempre utilizar peças de reposição originais.

• Evitar quedas e batidas.

• Não é indicada para álcool e gasolina.

UTILIZAÇÃO

SEGMENTOS

• Automotivo: 

• Agrícola: 

• Construção:

01.421.0019

IBC-ARLA32

Indicado para Sucção e transferência de Fluídos 

Bomba pneumática de duplo diafragma, para sucção de óleo lubrificante novos e usados, querosene, 

diesel, arla-32. Indicado para todo segmento que necessita de uma bomba de transferência com 

excelete vazão.

ESPECIFICAÇÕES COMPOSTA POR

21,800kg • Bomba pneumática de duplo diafragma

300mm

• Medidor digital (Mod. B32-G2)

• Bico de Abastecimento (Mod. 5522-Arla32) 

• Mangueira de sucção de 2m em EPDM

55°C

• Mangueira de abast. de 6m em EPDM

• Suporte para fixação robusto com suporte para enrolar mangueira e bico.

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Fluído ultilizado: Diesel. Temperatura ambiente.

• Leve e compacta, diminui o esforço físico do operador;

• Alta resistência contra corrosão e desplacamento dos componentes;

• Bomba pneumática de alta eficiência fixa em suporte.

• Conjunto completo de fácil instalação .

• Bico de abastecimento de alta vazão

• Medidor digital com contador parcial e totalizador.

Abastecimento de maquínas pesadas

Transferência de fluídos

• Leve e portátil.

• Abastecimento de tanques e reservatórios de veículos, implementos agrícolas e máquinas em geral.

Postos de combustíveis em geral.

• Baixo consumo de ar comprimido;

• Elimina riscos com instalações elétricas;

Imagem ilustrativa 


