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Código Bozza 

Referência

Aplicação

Objetivo

Peso Líquido • Jarra para abastecimento de fluídos;
Comprimento • Extensão flexível com 170mm;
Largura • Tampa com rosca;
Altura • Protetor para bico;
Material

Capacidade

Ø Bocal 

Ø Saída Jarra

Ø Saída Bico

Comp. Extensão

Cor

DIFERENCIAIS

VANTAGENS

CUIDADOS BÁSICOS
• Evitar batidas ou quedas do equipamento;
• Evite utilizar o produto em superfícies quentes;
• Indicado para líquidos à base d'água e combustíveis;
• Sempre utilize equipamentos de segurança para manusear o produto;
• Armazene em local limpo e seco. Não deixar exposto ao sol;

UTILIZAÇÃO
• Troca de óleo de máquinas agrícolas, veículos leves e pesados e máquinas industriais sem desperdício;
• Abastecimento de veículos leves e pesados e máquinas industriais sem desperdício;
• Transferência de fluídos a base d'água sem desperdício;

SEGMENTOS
• Automotivo: 
• Indústria: 
• Agropecuária: 

JARRA COM BICO SANFONADO CAPACIDADE 3 LITROS EM POLIETILENO
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1903
Utilizado para facilitar a transferência de líquidos sem que haja desperdício.
Abastecimento de combustíveis e transferência de fluídos.

ESPECIFICAÇÕES Conteúdo
0,191kg
370mm
160mm
270mm
Polietileno

49mm
27mm

3 Litros

Branco
170mm

• Material plástico, mais leve e resistente;
• Resistente a intempéries e impactos;
• Bico flexível com protetor;
• Possui alça lateral;

19mm

Industrias em geral que necessitem trocar ou transferir fluidos;
Máquinas e equipamentos agrícolas que necessitam realizar troca de óleo.

• Utilizado para facilitar a transferência de fluídos sem que haja desperdício;

Oficinas, postos de combustíveis, concessionárias, locais que realizem troca de óleo de automóveis;

Os produtos e acessórios Bozza são submetidos a testes de aplicação para garantir sua resistência e funcionalidade durante o uso.

• Equipado com bico flexível, que possibilita o uso em locais de difícil acesso para funis comuns;

• Leve e ergonômico proporcionando ao operador maior flexibilidade;
• Maior velocidade de operação;
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