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Bicos para todos os tipos de instalações  
Independentemente do tipo de combustível, ou do tipo de veículo atendido, a 
OPW oferece uma ampla gama de bicos de abastecimento, feita para atender 
a todas as suas necessidades. Disponibilizamos bicos projetados para gasolina, 
etanol e Arla, assim como uma linha de juntas giratórias e breakaways para 
aumentar a segurança de sua operação.

Robustez e confiabilidade

Os bicos OPW têm durabilidade comprovada de até quatro vezes mais do que as marcas líderes 
concorrentes. Este aumento de 400% na vida útil do bico se converte no melhor retorno sobre 
o seu investimento em equipamentos, reduzindo consideravelmente os custos operacionais de 
qualquer posto de combustíveis e aumentando a sua lucratividade.

Fáceis de usar e de baixa manutenção

Os bicos OPW são projetados pensando na facilidade de uso para seus operadores. Todos os 
bicos partem de um projeto ergonômico e que previne o gotejamento . São equipamentos que 
exigem pouca manutenção e que são de fácil substituição em campo, garantindo o máximo 
tempo de funcionamento de seu posto de combustíveis.

A OPW tem sido a empresa líder mundial em aplicações comerciais e de varejo de equipamentos de abastecimento, 

oferecendo a mais completa linha de produtos e serviços do mercado desde 1961. Por mais de 5 décadas, a empresa 

tem desenvolvido uma linha de acessórios e bicos de abastecimento cada vez mais durável, robusta, segura e de 

simples operação. Em um mercado cada vez mais competitivo, os bicos OPW possuem o melhor custo-benefício, a 

maior durabilidade e o melhor retorno para o seu investimento.

Tecnologia incomparável. Aumento de sua lucratividade.

Possui a mesma durabilidade que

UM BICO OPW
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Melhor custo-benefício
Preciso. Confiável. Durável.

 * Pesquisa feita pela empresa Directions Research, Inc. de Cincinnati, EUA

400%
na vida útil 
do bico de 

abastecimento

Aumento 
de até Bicos convencionais 

Média de ciclos de abastecimento

OBS: Vinte bicos testados em lotes do modelo 11B e do Concorrente 1; dez bicos testados em lotes dos concorrentes 
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Testes laboratoriais mostram que os bicos OPW duram em média 4 
vezes mais do que os produtos oferecidos por nossos concorrentes. Este 
aumento de 400% no ciclo de vida útil do bico reduz suas despesas 
operacionais, aumentando a sua margem de lucro.

qualidade dos bicos OPW como ótima ou 
excelente

Oito em cada dez clientes avaliaram a OPW 
como a melhor marca do segmento bicos OPW como ótimos ou excelentes em 

  Reduz o tempo de manutenção

   Bico de fácil substituição

   Melhor custo-benefício

      Maior satisfação do cliente

93% 83% 88%

Produtos reconhecidos por sua qualidade

Número Mínimo 
de Ciclos para 
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Bicos Automáticos OPW 11A ® e 11B®
Os bicos automáticos modelos OPW 11A ® e 11B ® são bicos

de alta qualidade e fechamento automático em dois estágios, o que

permite melhor arredondamento. O bico modelo OPW 11B ® é 

indicado tanto para aplicações comerciais como no varejo de 

combustíveis, incluindo postos com sistema de auto-atendimento, 

sistemas de leitura de cartões de débito ou crédito, ou sistemas tipo 

auto atendimento, que ajudam a evitar o derramamento de 

combustível. O bico OPW 11B ® possui trava automática que impede 

sua abertura até que a linha seja pressurizada, e que se fecha 

automaticamente quando não há pressão na linha.

Bicos Automáticos OPW 11A® e 11B®

Características e Benefícios  

   Registrados na UL e UL Canadá para uso em gasolina, diesel, e etanol com mistura 

    Nosso exclusivo sistema de fechamento automático em dois estágios evita o 
derramamento de combustível em um sistema tipo auto atendimento. Este sistema 
impede que o bico seja aberto até que o sistema de bombeamento esteja totalmente 
pressurizado, fechando-o na ausência de pressão (apenas para o modelo 11B).

     
em posição aberta.

   Seu dispositivo FlowLock ™ desarma o bico automaticamente em condições 
inseguras de operação.

Produto robusto e durável

  Resistência testada e comprovada para mais de 1 milhão de ciclos – muito além de 
      qualquer outro bico disponível no mercado*.

   

   Novo sistema de trava de abertura possui maior durabilidade.

Benefícios para o operador

  Nova tecnologia de controle de vazão Accu-Stop® facilita o arredondamento.

   Capas protetoras Newgard™ - duráveis e aderentes.

   Bico com três velocidades de abastecimento.

Pressão de funcionomento

   50 psi (3,45 bar) de pressão máxima.
* Resultados de testes de laboratório internos feitos em agosto de 2010.

11BP®  
Com protetor de  

respingo FILLGARD™

11AP®

NOTA: Os bicos modelos 11A e 11B estão disponíveis com capas protetoras de 1 ou 2 peças.

Materiais
Corpo: Alumínio

Gatilho e Guarda:

Gaxeta: 

Disco: Viton®

Ponteira: Alumínio

Diâmetro de Entrada: 3/4" NPT 

Peso:  1,25 kg por unidade; 19,9 kg por 
caixa de 15 unidades
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Listagens e Certificações

Peças de Reposição

Nome:
Código 
da Peça: Descrição: Utilização:

11A - Kit para
ponteira 5BS-2110 11A , 15/16" D.E.

Gas. com chumbo Ponteira de substituição

11AP – Kit para
ponteira 5BPS-2117 11AP, 13/16" D.E.

Gas. sem chumbo Ponteira de substituição

11B –Kit para
ponteira 5BBS-2135 11B, 15/16" D.E.

Gas. com chumbo Ponteira de substituição

11BP – Kit para
ponteira 5BBPS-2137 11BP, 13/16"D.E.

Gas. sem chumbo Ponteira de substituição

Kit NEWGARD Consulte a 
pg. 154

Substituição
da capa protetora Capa protetora 

Manual de 
Instruções H15985M Instruções para

uso e instalação Manual de instruções

Acessórios

Nome:
Cód.  
de Peça Descrição: Utilização:

Bucha de 
Redução de 28S-0350

Adaptador de
¾" MNPT para  

Adaptador para bicos 
modelos 11A/11B para 
uso em mangueiras de 1”

Bucha de 
Redução de 
1”para 3/4

28R-2404 1" M x 3/4" F
Adaptador para bicos 
modelos 11A/B para uso 
em mangueiras de 1"
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Bicos Automáticos OPW 7H ® e 7HB®

Para bombas de alta vazão utilizadas no abastecimento de 
caminhões, ônibus, locomotivas ou outras aplicações. indicado 
para postos de abastecimento de caminhões, para 
reabastecimento de sua própria frota, ou para gerenciar cartões 
corporativos para frotistas. O bico de abastecimento OPW 7H tem 
custo reduzido e longa vida útil, ajudando a aumentar a  
sua produtividade, vendas e lucros.

Bicos Automáticos OPW 7H® e 7HB®

Características e benefícios

   Registrados na UL e na UL Canadá para uso em gasolina, diesel, e etanol com 

   Nosso exclusivo sistema de fechamento automático em dois estágios evita o   
derramamento de combustível em um sistema tipo auto atendimento. Este sistema 
impede que o bico seja aberto até que o sistema de bombeamento esteja totalmente 
pressurizado, fechando-o na ausência de pressão (recurso disponível apenas para o 
modelo11B).

    
em posição aberta.

   Sistema de desarme automático que é ativado em velocidades inferiores a  
19 litros por minuto.

Projeto robusto e durável

   Resistência testada e comprovada para mais de 1 milhão de ciclos – muito além  
de qualquer outro bico disponível no mercado *.

   

   Novo sistema de trava de abertura possui maior durabilidade.

Benefícios para o operador

  Nova tecnologia de controle de vazão Accu-Stop® facilita o arredondamento.  
       Válvula dupla – facilidade de abertura do bico mesmo com

   Altas pressões de entrada.

  Escoamento uniforme e contínuo, que reduz a formação de espuma no  
       diesel e falsos fechamentos.

  Fechamento suave da válvula principal – permite a redução das ondas de choque.

   Possui três velocidades de vazão – o controle, com uma só mão, do mecanismo de 
abertura do gatilho, permite maior facilidade de ajuste da velocidade de vazão. 

   Anel de ancoragem na ponteira – maior segurança e estabilidade do bico no encaixe  
com o bocal de entrada do tanque recipiente (recurso opcional).

Pressão de funcionamento

   50 psi (3,45 bar) de pressão máxima.
* Resultados de testes de laboratório internos feitos em agosto de 2010.

7H®

7HB®

Peças de Reposição
7H®

Nome
Cód.  

da Peça D.E*
Compri- 
mento Peso Utilização

pol. mm pol. mm lbs. kg
7H – Kit para
ponteira com 
anel de  
ancoragem

5BH-0115 30 7 178 .65 .30 7H®

7H – Kit para 
ponteira  
sem anel de  
ancoragem

5BH-5115 30 7 178 .66 .30 7H®  
(sem anel)

Kit para  
ponteira 
longa de 30cm

5BHB-0125 30 12 305

Nome
Código 
da Peça D.E*

Compri- 
mento Peso Utilização

pol. mm pol. mm lbs. kg
7H B- Kit  
para ponteira 
com anel de  
ancoragem

5BBH-0136 30 7 178 .65 .30 7HB®

7H B- Kit  
para ponteira 
sem anel de  
ancoragem

5BBH-5136 30 7 178 .66 .30 7HB®  
(sem anel)

*A ponteira com anel de ancoragem possui diâmetro externo de 131/64" Código do manual para os bicos 7H®, 7HB®: H15985M

Materiais
Corpo: Alumínio

Gatilho e Guarda:

Gaxeta:

Disco: Viton®

Ponteira: Alumínio

Diâmetro de entrada: 1 "NPT

Peso:  1,51 kg por unidade, 
23,6 kg / caixa com 15 unidades
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Listagens e Certificações
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