
RESERVATÓRIO GRADUADO

Os reservatórios de óleo de fornecem uma solução simples, fácil de usar e sem 
erros para armazenar, iden�ficar, transportar e distribuir lubrificantes. Eles 
oferecem aos usuários uma excelente maneira de manter os lubrificantes livres 
de poeira, sujeira, água e outros contaminantes que danificam a máquina. Eles 
desempenham um papel importante na cadeia de suprimentos de lubrificação, 
especialmente entre reservatórios a granel e pontos de abastecimento, que os 
especialistas do setor indicam ser a fonte mais comum de contaminação.
        • Respiradouro on / off com código de cores
        • O design quadrado permite estabilidade ao usar a bomba manual
        • Recipiente com contornos ergonômicos para encaixar no antebraço
        • Opções de até 25 cores com combinação de cores de tampa e ven�lação

TAMPA MULTIUSO
Essa tampa mul�funcional permite o derrama-
mento rápido de óleos, tornando-a ideal para 
reabastecer máquinas como cárteres ou grandes 
blocos de motor. A colocação da bomba manual 
na tampa de armazenamento da bomba permi�-
rá que o lubrificante seja bombeado para fora de 
recipientes de 2, 3 e 4 galões.

TAMPA COM BICO GRANDE Ø 1”
Ideal para abastecer motores, cárteres e outras 
áreas onde é necessário um fluxo mais alto.

TAMPA COM BICO MÉDIO Ø 1/2”
Ideal para uso com óleos com viscosidade até 
ISO 460 ou onde é necessário vazamento 
preciso.

TAMPA COM BICO PEQUENO Ø 1/4”
Ideal para pequenos reservatórios ou furos de 
enchimento.

 

 

 

Descrição Amarelo Vermelho Azul Verde Preto Laranja

Tampa mul�uso LPK-34430 LPK-34431 LPK-34432 LPK-34433 LPK-34434 LPK-34435

Tampa Ø 1” LPK-34420 LPK-34421 LPK-34422 LPK-34423 LPK-34424 LPK-34425

Tampa Ø 1/2” LPK-34410 LPK-34411 LPK-34412 LPK-34413 LPK-34414 LPK-34415

Tampa Ø 1/4” LPK-34400 LPK-34401 LPK-34402 LPK-34403 LPK-34404 LPK-34405

ESPECIFICAÇÕES
Anel de vedação Buna-N
Faixa de temperatura -40°C to 80°C
Material Polie�leno de alta densidade
Adi�vos Estabilizador UV

NÃO ADEQUADO PARA USO DE COMBUSTÍVEIS OU SOLVENTES

RECIPIENTES - 4 L, 8 L, 11 L e 15 L
Duráveis   apresentam uma ampla abertura para 
enchimento rápido sem derramamento e disponí-
vel para qualquer tampa. Os Reservatórios são 
semi-transparentes com marcações graduadas nas 
laterais, facilitando a visualização do nível de lubrifi-
cante. Cada recipiente é fornecido com uma e�que-
ta gravável “CONTENTS” para facilitar a iden�fica-
ção do �po de lubrificante.

BOMBA MANUAL
Ideal para aplicações em locais dificil alcance, 
como caixas de engrenagens, tornos e fresadoras. 
Fornecido com mangueira de saída e bico an�-go-
tejante. Basta encaixar a bomba manual em uma 
tampa de armazenamento da bomba e acoplar-se 
aos reservatórios.

 
 

TAMPAS RESERVATÓRIOS

Código Descrição

LPK-34460 Recipiente de 8 litros

LPK-34459 Recipiente de 4 litros

LPK-34461 Recipiente de 11 litros

LPK-34462 Recipiente de 15 litros

LPK-34463 Bomba de transferência



RESERVATÓRIO GRADUADO

Parte dos produtos de gerenciamento de lubrificação que usam 
código de cores para garan�r que o lubrificante correto seja usado 
na peça certa do equipamento e no local apropriado.
Combine os reservatórios com outros produtos para um gerencia-
mento eficaz da lubrificação, do armazenamento ao ponto de uso.

Durable carry
handle for ease
of transpor�ng

Fácil torção
abrir e fechar o bico

para controlar a
taxa de fluxo

Recipiente
com contornos
ergonômicos
para encaixar
no antebraço

A e�queta de
conteúdo indica o

produto no
recipiente.

Alças dianteiras
e traseiras para
fácil manuseio

 

Respiro
on / off com

código de cores
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semitransparente
com graduações
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CAPACIDADES

44 88 1111 1515

Solicite seu orçamento: (17) 3525-5150
www.lapek.com.br


