
Água como Ferramenta 



Soluções em aplicações de jato de água e 

bombeamento de alta pressão. 

 

Sobre nós 

Somos profissionais de confiança com mais de 14 anos de experi-

ência. Ouvimos os nossos clientes e trabalhamos com eles para 

resolver as suas necessidades . 

História 

Iniciamos nossas atividades em maio de 2001comercializandos 

acessórios para equipamentos de jato de água de alta pressão, 

em 2004 diversificamos nosso produtos fabricando nosso primei-

ro equipamento uma unidade L50 ET. Em 2007 diversificamos no-

vamente iniciando a locação de equipamentos de hidrojato. Em 

2012 apliamos nossa frota de locação incluindo locação de equi-

pamentos de ultra alta pressão. Em 2014 iniciamos a locação de 

ferramentas especificas para aplicações de hidrojato . 
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Produtos 

Bombas 

Bombas alternativas de pistão de deslocamento positivo tri-

plex para aplicações em hidrojateamento com altas e ultra al-

tas pressões.  

Equipamentos para hidrojato e hidrojateamento de alta e ul-

tra alta pressão. Nossa linha compreende bombas, unidades 

moto bombas, acessórios e ferramentas para hidrojato. 
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Unidades  

Unidades moto bomba de 30 a 450 CV com 

acionamento de motores diesel e elétrico para apli-

cações em hidrojato ou hidrojateamento compres-

sões de trabalho até 40.000 PSI 2758 BAR  

Serviços 

Atuamos com locação de equipamentos e acessó-

rios utilizados para jateamento de água a alta pres-

são 



Bombas tríplex de alta e ultra alta pressão 

T571U  - 20.000 PSI 60 CV 

T762U  - 20.000 PSI 120 CV 

T762UH - 40.000 PSI 120 CV 

4200 - 40.000 PSI 325 CV 
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SERIE VY  - 15.000 PSI 40 CV 



Bomba Triplex de alta pressão T571U 

Características de Fabricação 

• Equipamento robusto, de fácil operação, 

• Manutenção simples e longa vida útil; 

• Componentes projetados com fator de seguran-

ça 2,5:1; 

• Válvulas e Sedes substituíveis e fabricadas em 

materiais de alta resistência com tratamento; 

• Acionamento por motor elétrico, diesel ou gasoli-

na; 

• Virabrequim fabricado em aço forjado com trata-

1- Cabeçote em bloco único de 

inox cromo-níquel 

2- Sedex em inox com trata-

mento térmico 

3- Válvulas inox com trata-

mento 

4- Tomada de água integrada 

ao cabeçote 

5- Câmaras inox 

6- Pistões em inox com reves-

timento (outros 

materiais sob consulta) 

7- Vedação com gaxetas de 

filamento 

8- Cabeçote segurança tipo 

disco de ruptura 

9- Virabrequim em aço forjado 
01 
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Bomba Triplex T571U 
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Dimensões e Peso 

Peso: 155 kg 

Deslocamento do colo: 57.15 mm  

Configuração de desempenho 

PSI — Libras por polegada quadrada 

GPM — Galões por minuto (US) 

LPM — Litros por minuto 

BHP — Potência requerida HP 

PRESSÃO  
PSI 

PISTÃO   Ø 
POL 

VAZÃO 
GPM 

PRESSÃO  
BAR 

PISTÃO   
Ø mm 

VAZÃO 
LPM 

BHP 550 
RPM 

20000   9/16 4,0 1380 14,00 15,1 50,5 

15000   5/8  4,9 1035 16,00 18,7 47,9 

12000   3/4  6,5 828 19,05 24,4 50,2 

10000 0.787 7,8 690 20,00 29,6 50,7 

8000   7/8  9,7 552 22,00 36,6 50,1 



Bomba Triplex de alta pressão T762U 

Características de Fabricação 

• Equipamento robusto, de fácil operação, 

• Manutenção simples e longa vida útil; 

• Componentes projetados com fator de 

segurança 2,5:1; 

• Válvulas e Sedes substituíveis e fabricadas 

em materiais de alta resistência com tra-

tamento; 

• Acionamento por motor elétrico, diesel 

ou gasolina; 

• Virabrequim fabricado em aço forjado 

com tratamento superficial nos colos re-

1- Cabeçote em bloco único 

de inox cromo-níquel 

2- Sedex em inox com trata-

mento térmico 

3- Válvulas inox com trata-

mento 

4- Tomada de água integrada 

ao cabeçote 

5- Câmaras inox 

6- Pistões em inox com reves-

timento (outros 

materiais sob consulta) 

7- Vedação com gaxetas de 

filamento 

8- Cabeçote segurança tipo 

disco de ruptura 

9- Virabrequim em aço forja-

do 

01 
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12 
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Dimensões e Peso 

Peso: 340 kg 

Deslocamento do colo: 76,2 mm  

Configuração de desempenho 

PSI — Libras por polegada quadrada GPM — Galões por minuto (US) 

Bomba Triplex T762U 

PRESSÃO     

PSI 

PISTÃO 

Ø POL 

VAZÃO  

GPM 

PRESSÃO 

BAR 

PISTÃO 

Ø mm 

VAZÃO 

LPM 

POT REQU 

BHP 

20000   3/4  9,81 1380 19 37,14 127,2 

14000   7/8  13,35 966 22 50,5 121,2 

10000 1,000 17,4 690 25 66,0 113,1 
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Bomba Triplex de ultra alta pressão 

T762UH 

Bomba triplex de deslocamento positivo a 

pistões de alta pressão. Cabeçote 

modelo em linha para operações até 

40.000 PSI—2758 BAR  

Modelo     Haste/Diametro  Pressão máxima                 Vazão 

UH-100N  12mm                  2,800 bar / 40,600 psi          14.5 lpm / 3.8 gpm 

                  14.26mm             2,500 bar / 36,250 psi           20.5 lpm / 5.4gpm 

                  16mm                  2,200 bar / 31,900 psi           25.8 lpm / 6.8 gpm 

• Potência de acionamento de 52 a 120CV 

• Peso: 370 kg (810 lbs) 

• curso do colo: 76 mm (3") 
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Bomba Triplex de ultra alta pressão 

4240—8 

Bomba triplex de deslocamento positivo a 

pistões de alta pressão. Cabeçote 

modelo em linha para operações até 

40.000 PSI—2758 BAR  

No. de êmbolos    3 

Curso do êmbolo   108 mm (4,25 pol.) 

Portas de descarga   40K Port Female  

Portas superiores (acessório) 40K Port Female 

Faixa de velocidade da bomba 150-514 RPM 

Entrada de potência máxima 325 cv (242 kW) 

Carga máxima do quadro  7900 kN (17.750 lb) 

Peso total     820 kg (1.800 lb) 

Tipo de óleo    80W-90 

Capacidade do óleo da bomba 9 gal (34 l) 

Tamanho do êmbolo   8 

Diâmetro do êmbolo   0,730 pol (18,54 mm) 

Entrada de potência máxima / pressão operacional 325 hp (242 

kW) a 40.000 psi (2758 bar) 

Fluxo em velocidades especificadas Fluxo em velocidades especifi-

cadas 

150 RPM 3,5 gpm (13,1 lpm) 

200 RPM 4,6 gpm (17,5 lpm) 

300 RPM 6,9 gpm (26,2 lpm) 

400 RPM 9,2 gpm (35,0 lpm) 

514 RPM 11,9 gpm (45,0 lpm) 



Unidade Moto Bomba L50 
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Unidade Moto Bomba L2550ET 

CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO 

• Unidade moto bomba de acionamento elétrico para oper ações até 7200PSI ou 

500 BAR montada sobre trailer par a planta industrial com bomba modelo CH18  

• Equipamento robust o, de fácil operação, manut enção simples e longa vida útil 

que operacomo padrão com sist ema de fluxo abrerto; 

• Componentes projetados c om fator de segurança 2,5:1; 

• Válvulas e Sede s substituíveis e fabricadas em mate riais de alta resistência com 

tra tamento; 

• Acionamento por motor elétrico WEG, Ip55 25cv; 

• Virabrequim fabricado em aço forjado com trat amento superficial nos colos resis-

te a sever as condições de uso por longa vida útil. 

• Sistema de segurança cabeçote de segurança tipo disco de ruptura. 

APLICAÇÕES 

 

• Hidrojateamento par a limpeza industrial, preparação e tratamento de su-

perfícies; 

• Preparação de supeficíes por Ja to Úmido (hidrojateamento com abrasivos); 

• Injeção de produtos químicos a alta pressão; 



Componentes da Unidade L2550ET 

01 - Trailer  

02 - Motor WEG IP 55 (ou grau de proteção cust omizado) tensão 380 ou 440V;  

03 - Acumulador de água em chapa aço 1/ 8 PEAD;  

04 - Filtro em plastico capa-

cidade de vazão 12m³ com 

elemen to para 25 micras ;  

05 - Rodizio fixo 8 polega-

das; 

06 - Rodizio direcional 8 

polegadas ; 

07 - Partida direta PDW 

WEG, proteções,  

08 - Bomba HAWK PXI 

500BAR; 

09– Polias sincronizadas;  

10 - Registro de entrada; 

11 - Conexão de engate 

rápido; 

12 - Correia sincronizada; 

13 proteção de correia; 
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Unidade Moto Bomba L2550ET 



Unidade Moto Bomba L50 

CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO 

 

• Unidade moto bomba de acionamento elétrico para oper ações até 15.000PSI ou 

1035 BAR montada sobre trailer par a planta industrial com bomba modelo T571S 

ou T571A 

• Equipamento robust o, de fácil operação, manut enção simples e longa vida útil 

que operacomo padrão com sist ema de fluxo abrerto; 

• Componentes projetados c om fator de segurança 2,5:1; 

• Válvulas e Sede s substituíveis e fabricadas em mate riais de alta resistência com 

tra tamento; 

• Acionamento por motor elétrico WEG, Ip55 50cv ou diesel. 

APLICAÇÕES 

 

• Hidrojateamento par a limpeza industrial, preparação e tratamento de su-

perfícies; 

• Preparação de supeficíes por Ja to Úmido (hidrojateamento com abrasivos); 

• Injeção de produtos químicos a alta pressão; 

L50DT L50ET 
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Unidade Moto Bomba L50 

Componentes da Unidade ET 

01 - Alça de içamento e barra de tração manual ou a daptador para veiculos e transporte;  

02 - Motor WEG IP 54 (ou grau de proteção cust omizado) tensão 380 ou 440V;  

03 - Haste de tração manual ou veicular; 

04 - Acumulador de água em chapa aço 1/ 8 zincado a fogo;  

05 - Filtro em inox capacidade de vazão 12m³ com elemen to para 50 micras ;  

06 - Válvula de alivio: dispositivo primário de segurança  

07 - Cabeçote de segurança tipo disco de ruptur a: dispositivo secundário de segurança 

08 - Manômetro Ø 100mm com banho de glicerina, protegido por amortecedor de vibração; 

09- Eixo, traseiro com r odas de 8” e pneus maciços 8";  

10 - Eixo,dianteiro dir ecional com rodas de 8” e pneus maciços 8";  

11 - Bomba triplex T571U para operações a té 20.000 PSI (1480BAR)  

12 - Painel de acionamento estrela triângulo com partida suav e, proteções, botão de parada 

em emer gencia e contador de horas digital;  

06 

07 

08 

01 
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05 

09 

10 

11 

12 
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Unidade Moto Bomba L120 

CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO 

• Unidade moto bomba de acionamento elétrico para operações até 

20.000PSI ou 1380 BAR montada 

sobre trailer para planta industrial com bomba modelo T762U 

• Equipamento robusto, de fácil operação, manutenção simples e longa 

vida útil que opera como 

padrão com sistema de fluxo abrerto; 

• Componentes projetados com fator de segurança 2,5:1; 

• Válvulas e Sedes substituíveis e fabricadas em materiais de alta resis-

tência com tratamento; 

• Acionamento por motor diesel MWM 6.10 T como opicional Cummins 

6 BT ou OM 366; 

• Virabrequim fabricado em aço forjado com tratamento superficial nos 

colos resiste a severas 

condições de uso por longa vida útil. 

• Duplo sistema de segurança por válvula de alívio e cabeçote de segu-

rança tipo disco de ruptura. 
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Pistolas de Fluxo Aberto 15KPSI 

Aplicações 

Limpeza de superfícies 

Limpeza de equipamentos 

Características de Fabricação 

Sistema de acionamento de fluxo aberto, descarga de pressão 

comandada pelo gatilho acionado pelo operador do jato; 

Componentes com Fator deSegurança 2,5:1; 

Pressão de Trabalho: 1035 BAR/15.000 PSI 

Vazão: até 75 LPM / 20 GPM 

Válvula e sedes fabricados emmaterial de alta resistência com 

31-09300-036 PISTOLA STD 

1364m

333mm 

40mm 

ADAPTADOR DE BICO 1/4 NPT 

CONEXÃO ENTRADA 

½ NPT MACHO EMPUNHADURA 



31-09200-036 PISTOLA SUBAQUATICA 

31-10300-027 PISTOLA DUPLA 

31-09300-020 ESTILO CURTO 

Variações de montagem e aplicação 

Execusão de serviços 

abaixo da linha dágua 

Sistema de operação de duplo acionamento  

Execusão de serviços  em espaços restritos 

ou de difícil acesso. 
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Pistolas de Fluxo fechado 8.7KPSI –600BAR 
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RL11  Pistolas com lança completa e suporte 

de bico:  lança S1 -700 mm 

Pressão nominal 160 bar - 16 MPa - 2300 psi 

Pressão permitida 175 bar - 17,5 MPa - 2550 psi 

Vazão 30 l / min - 8 USGpm 

RL56  Pistolas com lança completa e supor-

te de bico lança -800-1050-1200mm 

Pressão nominal 350 bar - 35 MPa - 5100 psi 

Pressão permitida 390 bar - 39 MPa - 5650 psi 

Vazão 30 l / min - 8 

RL 57 Pistolas com lança completa e su-

porte de bico lança 1050-1200mm 

Pressão nominal 500 bar - 50 MPa - 7250 psi 

Pressão permitida 550 bar - 55 MPa - 8000 psi 

Vazão nominal 28 l / min - 7,5 USGpm 

RL84  

Pressão nominal 500 bar - 50 MPa - 7250 psi 

Pressão permitida 560 bar - 56 MPa - 8100 psi 

Vazão nominal 80 l / min - 21 USGpm 

RL 600 lança S6 80 0mm  

Pressão nominal 600 bar - 60 MPa - 8700 psi 

Pressão permitida 660 bar - 66 MPa - 9500 psi 

Vazão nominal 60 l / min - 15,8 USGpm 



PISTOLA DE P É FLUXO ABERT O ( 15Kpsi) 

Aplicações 

Dispositivo de acionamento de 

acessórios e ferramentas de 

fluxo aberto de hidojato de alta 

pressão. Para aplicação em 

limpeza de tubulções, teste 

Jateamento umído. 

Características de Fabricação 

• Sistema de acionamento de fluxo aberto, descarga de pressão 

comandada pelo operador do jato; 

• Troca de reparo de forma rápida; 

• Válvula e sede fabricados em material de alta resistência com 

tratamento térmico; 

• Componentes projetos com Fator de Segurança 2,5:1; 

• Componentes fabricados em inox, alumínio anodizado; 

• Pressão de Trabalho: até 1035 BAR/ 15 KPSI 

• Vazão Máxima: 28 GPM 

• Conexão padrão ½ NPT femea 

• Peso 6,4 Kg modelo STD. 

31-10400 PEDAL 15 
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Bocais para limpeza  de superfície 

Bocais rotativos MONRO-JET ®  

 

Bocal orbital MONRO-JET ®. A concepção de um bico com pressões que podem ser ope-

rados até 2500 bar. MONRO-JET ® bicos que combinam a alta potência do jato reto soli-

43-55029-000 Reto Ø 1,0mm 

43-55030-000 Reto Ø 1,1mm 

43-55029-015 Leque 15° Ø 1,0mm 

43-55030-020 Leque 20° Ø 1,1mm 

Bicos de pistola 1/4 NPT 15KPSI 

Bico de pistola manual para aplicações em limpeza, corte, remoção, tratamento e demo-

licção de superfícies em pressões até 15.000PSI . Pode ser configurado com jato frontal  

reto para corte, remoção ou demolição  ou jato com abertura de leque de até de 60° 

Bocais rotativos Spitfire   

 

Bocal giratório  Spitfire excelente para a limpeza de superfícies difíceis e irregulares onde 

é necessária a limpeza com pistola manual, o Spitfire requer pouca manutenção, reduzin-

do o tempo e aumentando a produtividade. 
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Bocais para limpeza  de superfície 
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ADTR  35-30000  E INSERTOS 

Conexão 9/16 MP para 20KPSI 

Substituição manual do inserto 

Inserto em inox endurecido, 

disponível com jato reto e jato leque de 15° 

a 45°; 

Pressão de Trabalho: até 20 KPSI /1380 BAR; 

Vazão de 4 a 15 GPM / 15 a 56LPM 

Vedação em borracha nitrílica 

43-10005-000 Inserto (furo 1,0mm) 

43-10006-000 Inserto (furo 1,1mm) 

43-10007-000 Inserto (furo 1,2mm) 

43-10008-000 Inserto (furo 1,3mm) 

Ângulo do Jato 

43-10005-000 Sufixo 000 bico reto ø 1,0mm 

43-10005-015 Sufixo 015 bico leque 15°  ø 

1,0mm 

43-10005-030 Sufixo 030 bico leque 30°  ø 

1,0mm 

INSERTOS FAMILIA 916 

Os bicos de alta performance produzidos 

por MVT AG para tratamento de superfície 

são caracterizados pelo seu tempo de vida 

longo, eficiência e qualidade. A extensa ga-

ma de produtos oferece o tipo certo de bico 

para a maioria sistema específico do cliente 

no mercado. Eles também podem ser utili-

zados com todas as ligações de alta pressão 

aprovados e também pode ser montada em 

lanças, pistolas de pulverização e robôs. As 

inserções de safira utilizados especialmente 

para esta garantir que os bicos desfrutar de 

uma vida longa e um desempenho constan-

te jato.  
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BICO INJETOR DE ABRASIVO (15Kpsi) 

Apl icações  

Limpeza e preparação de de  

superfícies por hidrojateamento com  

a utilização de jato de água e abrasivos. 

Caracter ísticas  de  Fabr icação  

Componentes projetos com Fator de Segurança 2,5:1; 

Componentes fabricados em inox, metal duro e aluminio; 

Pressão de T rabalho: 1000 BAR/ 15 KPSI (Ajuste variável 400 a 1000 BAR) 

Vazão: 45 LPM / 12 GPM (Ajuste variável 10 a 47 LPM) 

Abrasivo/Consumo: Areia de Jato / 180 A 250Kg Hora (Ajuste variável 100 a 

400 Kg/Hora) 

Rendimento Sa3 : 3 a 12m²/ hora 
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BICO INJETOR DE ABRASIVO (20Kpsi) 

Apl icações  

Corte a frio  por hidrojateamento com  a utilização 

de jato de água e abrasivos. 

Características de Fabricação 

Componentes projetos com Fator de Segurança 2,5:1; 

Componentes fabricados em inox, metal duro; 

Pressão de Trabalho: 1380 BAR/ 20 KPSI  

Vazão: 18 LPM / 4.8 GPM  

Abrasivo/Consumo: 80 A 120Kg Hora  



Bocais para limpeza  de tubos 

Bicos família CFS 15KPSI. 

Bico de pistola manual para aplicações em limpeza, corte, remoção, tratamento e demo-

licção de superfícies em pressões até 15.000PSI . Pode ser configurado com jato frontal  

reto para corte, remoção ou demolição  ou jato com abertura de leque de até de 60° 

Badger 2" 
Locação de bocais rotativos  para hi-
drojateamento de interno de tubos 

Badger 4" 
Locação de bocais rotativos  para hidrojatea-

mento de interno de tubos pressões até 22K-

PSI e tubos até 4" 
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Bocais para limpeza  de tubos Bocais para limpeza  de tubos 

Banshee 18 mm 
Locação de bocais rotativos  para hidrojateamento de interno de tubos pressões até 22KPSI 

BN18 

A 8,000 -15,000 psi     11-14 gpm 

B 8,000 -15,000 psi      8-10 gpm 

C 12,000 -22,000 psi   11-14 gpm 

D 12,000 -22,000 psi   8-10 gpm 

RA  Bico fixo para aplicações em 

limpeza interna de tubos de Ø 1/2 a 

1 polegada com lance  flexível ou 

rabicho. Indicado para aplicação em 

tubos onde não há espaço físico pa-

ra  aplicação de lances rígidos. Cons-

truído jatos frontais e radiais trasei-

ros tem auto pro- pulsão. Conexões 

padrão rosca fêmea NPT  

RB Bico fixo para aplicações em lim-

peza interna de tubos de Ø 1/2 a 1 

polegada com lance flexível ou man-

gueiras. Indicado para limpeza de 

tubulações obstruídas onde existem 

curvas acentuadas na tubulação. 

Construído com jatos frontal e radi-

ais a 45°. Conexões padrão rosca 

fêmea NPT.  
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Dispositivos de Segurança  

APLICAÇÕES 

Cabeçotes de segurança são emprega-

dos na proteção contra picos de sobre 

pressão nos equipamentos e sistemas 

de alta pressão. Seu princípio de funcio-

namento por disco de ruptura, calculdo 

para pressões inferiores as dos fatores 

de segurança dos componentes dos 

equipamentos e acessérios, elimina os 

riscos de rompimentos dos dos mesmos, 

no caso de subida anormal da pressão 

do sistema 

Características de Fabricação 

 

• Componentes projetos com Fator de Segu-

rança 2,5:1;  

• Componentes fabricados em inox e alumínio  

• Disco de ruptura 1/4 com raio de ação máxi-

mo de 15% acima da pressão de ruptura 

• Pressão de Trabalho: 1000 BAR/ 15 KPSI  Co-

nexão  

CABEÇOTES DE SEGURANÇA DE ALTA PRESSÃO 

Discos de Ruptura  

8.000 PSI - 552 BAR 

10.000 PSI- 690 BAR 

12.000 PSI- 827 BAR 

14.000 PSI- 965BAR 

16.000 PSI- 1103 BAR 

18.000 PSI- 1241 BAR 

20.000 PSI- 1379 BAR 

24.000 PSI- 1655 BAR 

27.000 PSI- 1860 BAR 

29.000 PSI- 2000 BAR 

35.000PSI- 2414 BAR 

40.000PSI- 2760 BAR 

45.000PSI- 3103 BAR 

50.000PSI- 3448 BAR 

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 

Página 27 



Aplicações 

Projetado para promover alívio da pressão de um 

sistema de alta pressão na ocorrência de pico de 

sobre pressão. Atua aliviando vazão do sistema e 

por consequência corrigindo o sobre salto de pres-

são. Normalmente é utilizado com dispositivo pri-

máriode segurança. 

Características de Fabricação:  

Componentes projetos com Fator de Segurança 

2,5:1 fabricados em inox; 

Pressão de Trabalho: 500 a 1000 BAR/ 15KPSI 

VÁLVULA DE ALÍVIO 

VÁLVULA DIVISÓRIA DE PRESSÃO CONSTANTE 

Tais válvulas são empregadas em divisão de fluxo, tornando possível a 

operação de dois bicos simultaneamente. Torna independente a opera-

ção dos bicos e anula os efeitos da descarga de pressão repentina de um 

dos bicos em sistema de operação por fluxo aberto. 

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 
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VÁLVULA DE REGULAGEM PARA FLUXO ABERTO 15 - 20 E 40KPSI 

Valvulas de  Regulagem 

Aplicações 

Tais válvulas são empregadas em alivio 

de vazão, tornando possível a regulagem da pres-

são de operação manualmente sem alteração de 

diâmetro dos 

bicos ou da rotação da bomba. Permite 

a pressurização e despressurização do 

sistema pelo operador da máquina, independen-

te do operador do bico de jato. 

VÁLVULA DE REGULAGEM 40 

Uma válvula bypass desvia uma parte 

da vazão da bomba para uma saída de 

baixa pressão e é utilizado para ajus-

tar a pressão em sistemas de bombe-

amento  de alta pressão 40.000 psi 

(2.750 bar). montado na bomba. 

Característias de Fabricação 

Acionamento mecânico manual; 
Componentes com Fator de Segurança 
2,5:1; 
Pressão de Trabalho: 1035 BAR/15.000 
PSI 
Vazão: até 75 LPM / 20 GPM 
Válvula e sedes fabricados em material 
de alta resistência com 
tratamento térmico; 
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VÁLVULA DE REGULAGEM PARA FLUXO FECHADO ATÉ 15KPSI 

Valvulas de  Regulagem 

VB 60/600 válvula by-pass 

 

A válvula de by-pass VB60 / PA Zero 600 pode trabalhar 

com pressões de até 600 bar e com taxas de fluxo de até 60 

l / min . A VB60 Zero é uma válvula de "zeragem", uma vál-

vula de derivação especial que permite descarregar a pres-

são residual no ramo de entrega quando a pistola está fe-

chada. Este sistema sofisticado implica inúmeras vantagens 

para o operador em termos de segurança e conforto. O cor-

po é feito de aço inoxidável Aisi 303 

VB 40/1000 Válvula de desvio  

 

A válvula de by-pass VB40 / 1,000 Zero PA pode trabalhar com 

pressões de até 1000 bar e com taxas de fluxo de até 40 l / min . A 

VB40 / 1000 Zero é uma válvula de "zeragem", que é uma válvula 

de derivação especial que permite descarregar a pressão residual 

no ramo de entrega quando a pistola está fechada. Este sistema 

sofisticado implica inúmeras vantagens para o operador em ter-

mos de segurança e conforto. O corpo é feito de aço inoxidável 

Aisi 303 

VB 83 Válvula de desvio  

A válvula de by-pass VB83 PA pode trabalhar com pres-

sões de até 800 bar e com taxas de fluxo de até 60 l / 

min . O corpo é feito de aço inoxidável Aisi 303 
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