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INSTRUÇÕES DE USO

Solte a porca montada no tubo da bomba e 
insira no tambor com rosca de 2”

Monte o bico de descarga na cabeça da bomba, usando a porca 
roscada e anel de vedação montado no bico. Aperte a conexão manu-
almente. Não aperte demais, pois você pode danificar o equipamento.

Montagem e Operação:

Quando a parte inferior da bomba tocar a base do tambor, 
faça rosqueie o equipamento.

Porca guia
da haste
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Contagem de Peças:
1. Conjunto do tubo da bomba
2. Porca de rosca de 2 "
3. Conjunto do bico de descarga (bico curvo com ranhura)

Características:
1. Fabricada em nylon com haste de aço inoxidável e veda-
ções de PTFE.
2. Operação de fácil utilização
3. Adaptável a tambores de 50 a 200 litros
4. Vazão livre 400 ml por ciclo
5. Projetado para uso de Arla 32, thinner, acetona, MEK, 
anticongelante, detergentes e fluidos de para-brisa.

Uso pretendido com:
Thinner
Acetona
MEK
Anticongelante
Detergentes
Água
Matador de ervas daninhas
Fluido do Pára-brisa
Ácidos leves

Glicerina
Diesel
Querosene
Meios à base de petróleo
Álcool Amílico,
Álcool benzílico, álcool butílico, etílico
Álcool, Álcool Hexílico, Álcool Isobutílico,
Álcool Isopropílico, Álcool Metílico, Octil
Álcool, álcool propílico etc.

Não use com:
Ácidos fortes, água sanitária,
gasolina etc.

Componentes composto:
Nylon, aço inoxidável,
polipropileno e PTFE
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Rosqueie levemente o equipamento no tambor. O aperto excessivo pode 
danificar a bomba e torná-la inoperacional
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Pegue um recipiente vazio e coloque-o abaixo do bico de descarga. Comece a operar 
a bomba movendo-a para cima e depois para baixo. Dentro de um máximo de 4 
cursos, a bomba inicia a distribuição do fluido. A quantidade de descarga de fluido por 
curso pode ser controlada pelo levantamento da alça da bomba. Quanto mais for o 
elevada, mais será a descarga por curso. Nunca leve a bomba à sua posição superior 
extrema, opere dentro do espaço permitido.

 

Pode haver algum vazamento na porca guia da haste da 
entrada. A porca é apertada de fábrica para a mídia de teste. 
Dependendo da viscosidade da mídia usada, a porca deve 
ser afrouxada ou apertada para controlar qualquer fluxo de 
dessa conexão. Portanto, pode ser necessário ajustar a 
porca rosqueada e o anel de vedação, se houver algum 
vazamento nessa conexão.

A Bomba foi projetada para drenar fluidos, quando não estiver em uso, a bomba precisa ser reacionada cada vez que 
for usada, e isso geralmente leva apenas 2 a 3 segundos.

1. Para evitar danos em caso de respingos / derramamentos acidentais, use sempre equipamento de proteção pessoal 
adequado, como luvas, óculos segurança, avental e botas ao operar a bomba.
2. Evite o contato da pele com o fluido de trabalho
3. Esvazie a bomba completamente quando usada para diferentes fluidos. Alguns fluidos podem causar reações nocivas 
quando misturados a diferentes fluidos
4. Nunca opere a bomba perto de fogo ou fonte de faísca. Alguns fluidos podem ser explosivos e perigosos
5. Não aperte demais nenhuma parte da bomba, pois isso pode danificar o equipamento.

5

6

Cuidados:

NÃO FUME Utilizar luvas
de segurança

Use óculos
de segurança

Use roupas
de segurança

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Bomba incapaz de
transferir o fluido

PROBLEMA CAUSAS RECOMENDAÇÃO Nr

1. 1.Sujeira presa no fundo da válvula

2. O tambor está vazio

3. Sem respiro no tambor

1. Limpe a válvula

2. Substitua por um novo tambor cheio

3. Verifique se o tambor possui um respiro
    para ventilação

Vazamento da porca de saída2. 1. A porca de saída está rachada

2. A porca de saída está solta

3. O selo está desgastado

1. Substitua-a

2. Aperte a porca. Evite apertar demais.

3. Substitua o selo

Vazamento da porca guia da
haste de entrada

3. 1. A porca guia está rachada

2. A porca guia está solta

3. O selo está desgastado

1. Substitua a ranhura

2. Aperte a porca. Evite apertar demais.

3. Substitua o selo

+55 (17) 3525-5110


