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DESCRIÇÃO
• Autoescorvante, manual, extremamente robusto e 

especialmente projetado para uso com os combustíveis 
Bio Diesel e E85

 

• Design com cabeça de aço à prova de impacto

• Corpo extra longo facilita a colocação de recipientes de 
recarga no tambor para um enchimento conveniente

• Completo com tubo de sucção telescópico embutido de 2" 
para trabalho, distribuição e auto-ajuste para uso em 
tambores de 50 a 200 litros

PEÇAS CONSTITUTIVAS
Número DESCRIÇÃO DA PEÇA QTD.

1 Bico de entrega com porca sextavada 1

2 Reservatório da bomba 1

3 Tubo de sucção telescópico 1

Mecanismo Ação de alavanca

Taxa de fluxo Até 300 ml por curso

Temperatura máxima do fluido 60°C

Viscosidade máxima do fluido SAE 90

Tamanho da conexão 2”

Tamanho do recipiente  50 a 200 Litros

Comprimento do tubo de sucção (450 mm - 885 mm)

ESPECIFICAÇÕES

MANUAL DE INSTRUÇÃO

BOMBA MANUAL VERTICAL

MIX-19P85
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1. Parafuse o tubo na porca do batoque. Roqueie o conjunto do 
tubo antes de conectá-la à ranhura da rolha. Não use força 
indevida.

2. Parafuse a porca sextavada na cabeça da bomba. Aperte 
firmemente para evitar vazamentos. Certifique-se de que a 
gaxeta de borracha esteja posicionada corretamente na porca 
sextavada antes de prender o bico.

3. Estenda o tubo de sucção telescópico um pouco mais que a 
altura do tambor. O tubo de sucção telescópico será ajustado 
automaticamente para a posição correta.

4. Encaixe a bomba no tambor segurando e girando o tambor da 
bomba. Não aperte segurando pela alavanca.

5. Puxe o conjunto da haste do pistão e conecte a alavanca da 
alavanca à haste do pistão usando o pino de articulação e o clipe 
de retenção.

6. Agora a bomba está pronta para começar trabalhar, inicie 
bombeando rapidamente para iniciar.

MONTAGEM E OPERAÇÃO

Nunca opere a bomba perto de fogo ou fonte de faísca. Alguns 
fluidos podem ser explosivos.

COMPONENTES
Aço, Viton e PTFE

USO RECOMENDADO
Óleos Lubrificantes (até SAE 90), Combustíveis Diesel, Querosene, 
Bio Diesel e E85

NÃO USE COM
Líquidos corrosivos, solventes, álcalis, etc.

Vire o bico de saída para cima.
Despeje algumas gotas no bico do fluido que está sendo utilizado.
Alavanca com vários golpes rápidos.

PRIMAR A BOMBA

AVISO

+55 (17) 3525-5110


