
Descrição 
 

Bombas pneumáticas para distribuição de graxa – especialmente graxa de 
óleo básico de alta viscosidade – ou para lubrificação de alta pressão em 
longas distâncias. Este conceito de bombas que permite aumentar 
consideravelmente a entrega de graxa. Na propulsora P-501 a fuga de ar 
comprimido é facilitada pelo uso de um distribuidor duplo que, ao mesmo 
tempo, reduz a formação de água de condensação dentro do motor da 
bomba. 

 
As   bombas   pneumáticas   de   graxa   de   alta   pressão   da   P-501   tem 

 comprovação   de   confiabilidade   e   constante   operação   em   ambientes 
extremos.  As  juntas  e  selos  são  adequados  para  uso  com  quase  todas 
as  graxas.  A  escolha  da bomba   adequada   para   a   aplicação   individual
depende muito do tipo e das características do lubrificante que deve ser 
bombeado. Propulsora de alta performence para utiização em multilinhas 
com alta pressão. 

 
 
      
Curva de perda de carga em tubulação Bomba P-501/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição Técnica P-501/5 
Metragem de Tubulação 

 
 
 
 
 
 
 

Informação de compra 
 
 

BOMBA PNEUMÁTICA P-501/5 679.005.097 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Lubrificante Graxa NLGI-00 e 3 
Pressão de entrada 2 a 8 bar 
Rateio 100:1 
Pressão máx. trabalho 800 bar 
Rosca de entrada de ar F 3/8” - BSP 
Rosca de saída de graxa M ½” - BSP 
Volume deslocado máx. 5 kg/min 
Consumo de Ar – 8bar 165L/min 
Dimensão mm 95x95x1250 
Utilização Tambor 185kg 

 

Propulsora Pneumática P-501

61928



Lubrificante Graxa NLGI-00 e 3 
Pressão de entrada 2 a 8 bar 
Rateio 100:1 
Pressão máx. trabalho 800 bar

 Rosca de entrada de ar F 1/4" - BSP 
Rosca de saída de graxa M 1/4” - BSP 
Volume deslocado máx. 2,7 kg/min 
Consumo de Ar – 8bar 110L/min
Dimensão mm 95x95x1250 
Utilização Tambor 185kg 

 

 
Dados Técnicos Bomba P-501/3 

Informação de compra 
 
 

BOMBA PNEUMÁTICA P-501/3 679.005.098 
 

Sujeito a alterações sem prévio aviso.
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