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 As Bombas de Tambor Trico fornecem um método fácil de distribuir 
uma ampla variedade de líquidos, incluindo ácidos fortes, álcalis, solventes 
suaves, lubrificantes, óleos e diesel, para citar alguns, de galões de 20 litros 
a tambores de 200 litros. O design patenteado de atrito zero fornece fluxo 
sem esforço de fluidos viscosos de até 8.800 cps. As Bombas para Tambor 
são robustamente fabricadas em polipropileno e polietileno para desempenho 
em condições hostis. Cada bomba é fornecida com os adaptadores apropria-
dos para instalação rápida e fácil. Possuem uma cinta de segurança, que 
trava a alça da bomba na posição fechada para impedir a descarga acidental 
de líquidos quando não estiver em uso.

 O código de cores opcional da cinta de segurança, quando usado em 
conjunto com os recipientes de transferência e distribuição de fluidos, como 
os galões e tambores, minimiza o risco de contaminação cruzada de fluidos e 
garante que o lubrificante certo seja inserido na peça certa de equipamento. 
As tiras de segurança codificadas por cores são vendidas separadamente, 
consulte-nos.

BOMBAS PARA TAMBOR
DE FÁCIL TRANSFERÊNCIA

5 Cores disponíveis
CORREIAS DE SEGURANÇA PARA BOMBAS

Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul



A bomba de transferência 
pode ser usada para bombear 
fluido para áreas remotas, 
anexando um comprimento de 
tubulação à extremidade do 
bico e conectando um grampo 
de mangueira.

 
Lubrificantes
Óleo
Produtos químicos
industriais
Diesel
Produtos químicos para
limpeza
Mild Solvents
Ácidos fortes
Álcalis

Solução para distribuição

Material
Viscosidade máxima

Polipropileno e Polietileno
8,000 cps

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
Fácil de instalar, seguro e fácil de manusear
Adaptável a galões de 20 e a tambores de 200 litros
Bombeia líquido com movimentos "para cima" e "para baixo"
Apoio na base do recipiente evitando o desperdício
Evita o gotejamento indesejado de fluidos
Bombas de líquidos de alta viscosidade
Gama completa de acessórios para fixação de tambor disponíveis
Com alto volume 
Sem peças de desgaste
Sistema opcional de codificação por cores disponível
Não deve ser usado com líquidos altamente inflamáveis,
solventes fortes ou gasolina

SELEÇÃO DE PRODUTOS
Bombas para tambores

Código
MIX-36980
MIX-36982

Descrição
Bomba para tambor

20 LitrosBomba para tambor

Para usar com
60 a 200 Litros

Correias de Segurança para Bombas Manuais
Código

LPK-36983
LPK-36984
LPK-36985

Cor da pulseira

Vermelho
Amarelo

Azul
LPK-36986
LPK-36987

Verde
Laranja
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