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27 | Contadores de débito PP

Para substâncias: ácidos e líxívias. 
Pressão de serviço máx.: 2 bar. Conexão 
exterior: G 1 1/4 polegadas. Amplitude 
de medição: 5 – 90 l/min. 
27 |  Nº 516 986 6F € 529.- 

 30 31 32 33 34 35
Para substâncias  ácidos ácidos ácidos e soluções alcalinas 

concentradas
ácidos e soluções alcalinas 

concentradas
soluções alcalinas soluções alcalinas

Mecanismo da bomba  PP PP PVDF PVDF PP PP
Veio de acionamento  HC-4 HC-4 HC-4 HC-4 Niro Niro
Débito l/min 85 85 80 80 85 85
Altura de bombagem mH₂O 19 19 17 17 19 19
Âmbito de fornecimento  aparelho base bomba em PP com 

mangueira de tecido em PVC 
de 2,0 m DN 19, pistola 

de distribuição em PP, 
adaptador do bidão em PP

aparelho base bomba em PVDF com 
mangueira de químico 

especial de 2,0 m DN 19, 
pistola de distribuição PVDF, 

adaptador do bidão em PP

aparelho base bomba em PP com 
mangueira de tecido em PVC 

de 2,0 m DN 19, pistola 
de distribuição em PP, 

adaptador do bidão em PP
Potência watt 500 500 580 580 500 500
  N.º

 €
 754 813 6F

989.-
 754 821 6F

1145.-
 983 739 6F

1745.-
 983 740 6F

2490.-
 754 810 6F

929.-
 754 818 6F

1075.-

• Caixa do motor ergonómica 
com interruptor de ligar/desligar 
de manuseamento fácil

• A construção isenta de vedação dos 
mecanismos de bomba proporciona 
um funcionamento seguro mesmo 
durante o funcionamento temporário 

• Caixa do motor ergonómica 
com interruptor de ligar/desligar 
de manuseamento fácil

• A construção isenta de vedação dos 
mecanismos de bomba proporciona 
um funcionamento seguro mesmo 
durante o funcionamento temporário 
da bomba a seco

Por favor consulte-nos antecipadamente 
em caso de substâncias agressivas e nos 
casos de incerteza ou dúvida sobre 
a aplicabilidade e resistência.

17 – 29 | Bombas elétricas para bidões
• Para qualquer substância, o mecanismo 

de bomba adequado

Versão da bomba: para bidões. 
Profundidade de imersão: 1000 mm. 

30 – 35 | Bombas elétricas para 
contentores

da bomba a seco
• Para qualquer substância, o mecanismo 

de bomba adequado

Versão da bomba: para contentores. 
Profundidade de imersão: 1200 mm. 
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 18 20 22 24 26 28 29
Para substâncias  soluções alcalinas soluções alcalinas ácidos ácidos ácidos e soluções 

alcalinas concentradas
ácidos e soluções 

alcalinas concentradas
óleos minerais

Mecanismo da bomba  PP PP PP PP PVDF PVDF alumínio
Veio de acionamento  Niro Niro HC-4 HC-4 HC-4 HC-4 Niro
Débito l/min 85 85 85 85 80 80 85
Altura de bombagem mH₂O 19 19 19 19 17 17 19
Âmbito de fornecimento  aparelho base bomba em PP com 

mangueira de tecido 
em PVC de 2,0 m DN 19, 

pistola de distribuição 
em PP, adaptador 

do bidão em PP

aparelho base bomba em PP com 
mangueira de tecido 

em PVC de 2,0 m DN 19, 
pistola de distribuição 

em PP, adaptador 
do bidão em PP

aparelho base bomba em PVDF com 
mangueira de químico 

especial de 2,0 m DN 19, 
pistola de distribuição 

PVDF, adaptador 
do bidão em PP

aparelho base

Potência watt 500 500 500 500 580 580 500
  N.º

 €
 754 809 6F

899.-
 754 817 6F

1045.-
 754 812 6F

959.-
 754 819 6F

1145.-
 983 737 6F

1595.-
 983 738 6F

2250.-
 754 814 6F

939.-

 17 19 21 23 25
Para substâncias  óleos minerais solventes (Ex) solventes (Ex) solventes (Ex) solventes (Ex)
Mecanismo da bomba  alumínio Niro Niro Niro Niro
Veio de acionamento  Niro Niro Niro Niro Niro
Débito l/min 85 95 95 77 77
Altura de bombagem mH₂O 19 14 14 14 14
Âmbito de fornecimento  bomba em alumínio com 

mangueira de tecido 
em PVC de 2,0 m DN 25, 

pistola de distribuição 
em alumínio, adaptador 

do bidão em PP

aparelho base bomba em aço inoxidável com 
mangueira à prova de solventes 

de 2,0 m DN 19, uniões 
da mangueira condutoras, cabo 

de compensação de potencial, 
pistola de distribuição 

em latão, adaptador do bidão 
em PP

aparelho base bomba em aço inoxidável com 
mangueira à prova de solventes 

de 2,0 m DN 19, uniões 
da mangueira condutoras, cabo 

de compensação de potencial, 
pistola de distribuição em latão, 

adaptador do bidão em PP

Potência watt 500 430 430 430 430
  N.º

 €
 754 822 6F

1125.-
 754 815 6F

1945.-
 754 823 6F

2390.-
 754 816 6F

2290.-
 754 824 6F

2790.-
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