
6024 CARRINHO COLETOR DE ÓLEO USADO CAPACIDADE 100 LITROS

Código Bozza 

Referência

Aplicação

Objetivo

Peso Líquido • Tela de filtragem;

Peso bruto 30,000kg • Alça para transporte;

Comprimento • Reservatório capacidade 100L;

Largura • Rodas giratórias ;

Altura 250mm • Válvula esfera 1/2";

Material Aço, Plástico e outros • Sistema de quebra onda.

Pintura

Reservatório 100 litros, móvel com 4 rodas

Embalagem Medidas sob consulta.

DIFERENCIAIS

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

VANTAGENS

CUIDADOS BÁSICOS

• Evitar óleos lubrificantes com impurezas como poeira, limalha, estopas e etc.;

• Evitar quedas e batidas;

• Sempre utilizar peças de reposição originais;

• Utilize sempre o equipamento em superfícies planas, evite o transporte do óleo em superfícies irregulares.

UTILIZAÇÃO

SEGMENTOS

01.421.0666

6024

Coletar e armazenar óleos usados.

Coletar e armazenar sobras de óleo lubrificante utilizados em veículos leves e pesados e maquinários 

em geral.

ESPECIFICAÇÕES COMPOSTO POR

29,200Kg

1224mm

590mm

Eletrostática na cor azul

OPCIONAIS

• Tela de filtragem com pintura eletrostática, maior durabilidade e resistência à corrosão;

• Equipamento 2 em 1, coleta óleo de veículos leves ou pesados.

• Revestimento Interno do reservatório: Pintura Eletrostática;

• Revestimento Externo do reservatório: Pintura Eletrostática;

• Conjunto com quatro rodas giratórias, maior flexibilidade para operar o equipamento;

• Alta resistência contra corrosão e desplacamento dos componentes;

• Conjunto sucção pneumático com suporte para IBC 

1000L.

• Material fabricado em aço, guarnição robusta;

• Altura do equipamento em 250mm, atende ampla variedades de veículos leves, utilitários e veículos pesados.

• Dreno para escoamento do óleo coletado;

• Facilita a coleta e armazenagem temporária dos óleos usados de veículos leves e pesados. Com sua altura de 170mm permite atender uma alta variedades de 

veículos.

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