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Inovação em armazenamento de óleo

O Sistema de Armazenamento de Óleo da Trico é a sua solução simpli�-
cada para a organização e armazenamento de lubri�cantes.

Este sistema mantém seus lubri�cantes organizados e livres de contami-
nantes, eliminando confusão em �uidos e manuseio incorreto. É um 
sistema �exível para requisitos de espaço restrito e foi projetado com 
expansão permitida fora das unidades de base.

O Trico facilita para você manter os lubri�cantes e outros líquidos da 
máquina claramente identi�cados usando nossas etiquetas e rótulos 
com código de cores exclusivas. Cada etiqueta possui um espaço para 
escrever o nome do �uido especí�ca contida em cada tanque.

O Sistema de armazenamento de óleo a maneira mais fácil e econômica 
de identi�car, transferir, armazenar e distribuir óleos lubri�cantes.

Benefícios

  Elimina o custo de espaço desperdiçado, tempo, mão 
de obra e compras de equipamentos desnecessárias 
necessárias ao usar tambores de 200 litros

 Etiquetas e rótulos codificados por cores identificam 
o tipo de óleo para garantir que o lubrificante certo 
seja entregue ao equipamento certo

  Fornece um sistema centralizado e simplificado de 
armazenamento e distribuição de óleo

   A capacidade de 250 litros de cada tanque permite 
que um tambor de 200 litro seja transferido para um 
tanque antes do produto acabar

 Fornece transferência limpa, eficiente e segura de 
óleo

  O design modular permite expansibilidade

O Sistema de Armazenamento de Óleo faz parte do Gerenciamento 
de Lubri�cação Visual, produtos que usam código de cores para 
garantir que o lubri�cante correto seja usado na peça certa do 
equipamento e no local adequado.
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Itens opcionais:
CONTENÇÃO DE DERRAMAMENTO 
A bacia de contenção é fabricada em aço, sendo 
uma solução ecologica que evita contaminação 
ao solo com os fluidos utilizados, pois exerce o 
regulamento da Agência de Proteção Ambiental.

DESCONEXÃO RÁPIDA
Desconecte rápida e facilmente as mangueiras 
enquanto transfere o fluido para os tanques do 
sistema.

TANQUE DE AÇO INOX
Fornece resistência à corrosão para fluidos
à base de água

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Para manter conformidade com os regulamentos 
contra incêndios, oferecemos o Kit de conformi-
dade de segurança. A mangueira padrão de PVC, 
embaixo dos tanques, é substituída por cone-
xões de ¾ ”NPT e mangueira de aço flexível que 
se conecta a uma válvula de ligação fusível com 
alça ativada por mola. Se a temperatura atingir 
166 ° F, a alça é acionada automaticamente e 
desliga qualquer possível vazamento de fluido 
do tanque.

Espaço limitado e superlotação em seu local de trabalho?

Os sistemas de armazenamento Trico são adaptado para qualquer 
espaço físico de local de trabalho. Estão disponíveis em quatro 
con�gurações básicas de tanque de 250 litros: 4, 6, 8 ou 12 tanques, 
para atender aos vários requisitos de armazenamento a granel.
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Recursos:
   Linhas de poliuretano de 1.1/2” e válvula de corte de polietileno

   Válvulas dispensadoras: bronze padrão de fechamento automáti-
co com adaptadores de acoplamento rápido para abastecimento 
de tanques

   Bandeja de gotejamento única: contém derramamento de conjun-
tos de válvulas durante a distribuição

   Combinação de motor e bomba: use menos de 14,5 amperes, 
permitindo que o sistema seja colocado em um circuito de 15 A

   Bomba de engrenagem de bronze: deslocamento positivo e autoescorva

  Respiros dessecantes: evitam que a umidade e a contaminação de 
partículas entrem nos tanques

   Contenção opcional de derramamento: excede os requisitos estabeleci-
dos pelos padrões EPA

Especi�cações:
Capacidade de fluido por tanque 250 litros

Tanque de armazenamento Em aço com revestimento em alumínio

Quadro, Armação Em aço

Visor Latão / Inox

Conjunto do coletor de respiro 254 cm

Motor 1-1/2 HP TEFC

Velocidade da bomba de engrenagem 1725 RPM

Amperagem 14.5 A

Voltagem 110/220 V

Viscosidade máxima ISO 680 @ 40°C

Ponto de inflamação mínimo 150°F

Capacidade de contenção 
(opcional)

 >110%

Linhas de tanque 1-1/2” Poliuretano

Válvulas de corte de tanque Polietileno

Montagem da válvula Bronze com fecho automático de 1 ”
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