
Soluções para a indústria Tradição com mais de 66 anos

Aumente a produtividade
com produtos de qualidade

e tecnologia sustentável



 

MISSÃO

VISÃO

POLÍTICA DE QUALIDADE

SOBRE

A BOZZA, fabricante de Equipamentos para Lubrificação e Unidades Móveis de Abastecimento, 
tem como foco a melhoria contínua de seus processos e produtos através de formações, aos 
colaboradores e inovação permanente para alcançar o reconhecimento e a satisfação dos seus 
clientes.

Fundada em 1950 por José Murília Bozza e instalada em São Bernardo do Campo – São 
Paulo, a BOZZA fabrica uma linha completa de equipamentos para lubrificação e unidades 
móveis de abastecimento, incluindo: comboios hidráulicos, modulados, pressurizados, 
oficinas móveis, bombeiros, agrícolas, tanques de abastecimentos, tanques para transporte 
de água e irrigação.

Atuar no segmento de lubrificação e negócios relacionados, nos mercados nacional e internacional, 
fornecendo produtos e serviços de qualidade, respeitando o meio ambiente.

“Ser referência mundial em soluções para lubrificação, suportado por uma cultura ética
e de sustentabilidade”.



ÍNDICE

Bombas de Diafragma 04
Bombas Pneumáticas de massa 05

Bombas Pneumáticas de óleo 07
Bombas manuais de massa 08

Bombas manuais de óleo 10
Almotolias 13

Seringas 14
Enroladores de massa, óleo, ar e água 15

Extrator de óleo usado pneumático 18
Medidores 19

Kits de Abastecimento 20
Acessórios 21

Importância da Lubrificação 23



BOMBAS DE DIAFRAGMA
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Bomba para abastecimento e transferência 
de óleo lubrificante novo e usado, diesel e querosene.

Características
 
 Bomba de diafragma de 1”
 Largura x Altura: 255 mm/10,0” x 296 mm/11,6”
 Peso líquido: 9,4 kg/20,7 lb | Peso Bruto: 10,1 kg/22,2 lb

 

Dados Técnicos
 
 Diâmetro máx. partículas de sucção 1/8”
 Vazão   90L/min
 Compressão   1:1







Pressão máx. de trabalho  115 PSI/7,9 BAR
Entrada de ar  1/4”
Entrada do produto  1”
Saída do produto  1”
Consumo de ar   6,5 pés /min
Temperatura máx. trabalho 128 ºC

3

BEAVER-B01-V



BOMBAS PNEUMÁTICAS | MASSA

Indicada para lubrificação com massa em máquinas e equipamentos
fixos que não podem ser removidos do seu local de trabalho.

Indicada para lubrificação com massa em máquinas e equipamentos
fixos que não podem ser removidos do seu local de trabalho.

Ideal para empresas que utilizam menor quantidade de massa.

Obs.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificante utilizado: Massa com consistência grau 2 NLGI.
Temperatura Ambiente. Outras consistências de massa sob consulta.

Todas as bombas são acionadas com ar comprimido, sendo assim, certifique-se que o local onde o equipamento será utilizado tenha um ponto de abastecimento.
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Características
 
 Bomba pneumática para massa com carrinho
 Adaptável a baldes de 20 kg/44,09 lb
 Filtro regulador de ar (mod. Fl2000)
 Bloco do motor em alumínio anodizado
 Mangueira de 3 m / 118,11” (mod. 5680-3)
 Conexão giratória em Z (mod. 7302)
 Compactador de massa (mod. 8063-B)
 Tampa para tambor (mod. 11030-N)
 Pistola de massa (mod. 5040)
 Condutor de ar metálico e conjunto silenciador
 Filtro interno no sistema de sucção
 Largura x Altura (com carrinho): 410 mm/16,1” x 920 mm/36,2” 
 Peso líquido: 13,1 kg/28,9 lb 
 Peso Bruto: 15,25 kg/33,6 lb
 Total de caixas: 1 | C=530 mm x L=440 mm x A=930 mm
 
Dados Técnicos
 
 Recipiente de Aplicação 20 kg/44,09 lb (Não incluído)
 Vazão livre 800 gramas/min
 Rateio 60 : 1
 Entrada de ar 1/4” Rosca NPT
 Saída de Produto 3/8” Rosca NPT
 Pressão de Trabalho 80-100 PSI (5,5-6,9 BAR)
 Pressão de Saída 4800-6000 PSI (331 - 413 BAR)
 Consumo de ar 8,0 pés³/min.

*Balde não fornecido

11030-G2

20
 kg

Características
 
 Bomba pneumática para massa móvel com 2 rodas
 Filtro regulador de ar (mod. Fl2000)
 Bloco do motor em alumínio anodizado
 Mangueira de 3 m / 118,11” (mod. 5680-3)
 Conexão giratória em Z (mod. 7302)
 Compactador de massa (mod. 8063-B) 
 Mola do compactador (mod. 8063-C)
 Pistola de massa (mod. 5040)
 Condutor de ar metálico e conjunto silenciador
 Filtro interno no sistema de sucção
 Largura x Altura: 300 mm/11,81” x 800 mm/31,5”
 Peso líquido: 10,80 Kg/23,8 lb | Peso Bruto: 11,62 Kg/25,62 lb
 Total de caixas: 1 | C=320 mm x L=320 mm x A=750 mm
 
Dados Técnicos
 
 Recipiente de Aplicação 14Kg / 30,86lb 
 Vazão livre 800 gramas/min
 Compressão 60 : 1
 Entrada de ar 1/4” Rosca NPT
 Saída de Produto 3/8” Rosca NPT
 Pressão de Trabalho 80-100 PSI (5,5-6,9 BAR)
 Pressão de Saída 4800-6000 PSI (331-413 BAR)
 Consumo de ar 8,0 pés³/min.

11015-G2

 14
kg

FILTRO REGULADOR
INCLUÍDO

FILTRO REGULADOR
INCLUÍDO



Características
 
 Bomba pneumática para massa
 Filtro regulador de ar (mod. FL2000)
  Bloco do motor em alumínio anodizado 
 Compactador de massa (mod. 12020-A2) 
 Tampa para tambor de 180 kg/396,83 lb (mod. 4040-011)
 Condutor de ar metálico e conjunto silenciador
 Filtro interno no sistema de sucção 
 Largura x Altura: 165 mm/6,5” x 1220 mm/48,0”
 Peso líquido (bomba): 7,1 kg/15,7 lb
 Peso Bruto: (bomba+tampa+compactador): 15,1kg/33,4 lb
 Total de caixas: 2
 Bomba: C=1240 mm x L=140 mm x A=140 mm
 Tampa+Compactador: C=650 mm x L=100 mm x A=620 mm
 
Dados Técnicos
 
 Recipiente de Aplicação 180kg/220kg 396,83 lb (Não incluído)
 Vazão livre 800 gr/min 
 Compressão 60 : 1
 Entrada de ar 1/4” Rosca NPT 
 Saída de Produto 3/8” Rosca NPT
 Pressão de Trabalho 80-100 PSI (5,5-6,9 BAR)
 Pressão de Saída 4800-6000 PSI (331-413 BAR)
 Consumo de ar 8,0 pés³/min. 

Indicada para lubrificação com massa em sistemas 
de lubrificação centralizada, valetas de lubrificação 
e unidades móveis. Ideal para empresas que utilizam 
tambores de massa de 180kg / 220kg.

BOMBAS PNEUMÁTICAS | MASSA

12020-Z-G2

Obs.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificante utilizado: Massa com consistência grau 2 NLGI.
Temperatura Ambiente. Outras consistências de massa sob consulta.
Todas as bombas são acionadas com ar comprimido, sendo assim, certifique-se que o local onde o equipamento será utilizado tenha um ponto de abastecimento
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BOMBAS PNEUMÁTICAS | ÓLEO

Características
 
 Bombas pneumática para óleo
 Adaptável em tambores de 200 L
 Filtro regulador de ar (mod. FL2000)
 Condutor de ar metálico e conjunto silenciador
 Largura x Altura: 165 mm/6,5” x 1140 mm/44,9”
 Peso líquido: 9,6 kg/21,2 lb |  Peso Bruto: 10,6 kg/23,4 lb
  Total de caixas: 1 | C=1240 mm x L=140 mm x A=140 mm

 
Dados Técnicos

 Recipiente de Aplicação 200 L (Não incluído)
 Vazão livre 20 L/min
 Compressão 3 : 1 
 Entrada de ar 1/4” Rosca NPT
 Saída de Produto 1/2” Rosca NPT
 Pressão de Trabalho 80-100 PSI (5,5-6,9 BAR)
 Pressão de Saída 240-300 PSI (16,5-20,6 BAR)
 Consumo de ar 7,0 pés³/min.
 Volume 0,02 m3 (24 litros)

Indicada para lubrificação com óleo de tambores de 200 litros
em sistemas de lubrificação centralizada ou unidades móveis.

Ideal para empresas que utilizam tambores de óleo de 200 litros.

12021-Z-G2

Obs.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Óleo SAE 30. Temperatura ambiente. Outra consistência de óleo, sob consulta.
Todas as bombas são acionadas com ar comprimido, sendo assim, certifique-se que o local onde o equipamento será utilizado tenha um ponto de abastecimento.
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Características
 
 Bomba manual para massa
 Acoplador hidráulico (mod. 310-C-NEWS)
 Alavanca lateral
 Extensão flexível e rígida
 Permite a utilização de cartucho de massa de 400 gr
 Largura x Altura: 128 mm/5,0” x 550 mm/21,6”
 Peso líquido: 1,47 kg/3,24 lb |  Peso Bruto: 1,51 kg/3,33 lb
 
Dados Técnicos
 
 Capacidade 500 gr
 Vazão livre 0,70 gr/acionamento
 Desenvolve até 6.000 PSI / 414 BAR
 

Indicada para lubrificação com massa em 
máquinas e equipamentos que necessitam 
de pouca quantidade de massa.

BOMBAS MANUAIS | MASSA

7029-G2

Características

 Bomba manual para massa
 Gatilho lateral
 Extensão rígida (mod. 319)
 Acoplador hidráulico (mod. 310-C-News)
 Permite a utilização de cartucho de massa de 400 gr
 Largura x Altura: 355 mm/14,0” x 370 mm/14,6”
 Peso líquido: 1,33 kg/2,9 lb |  Peso Bruto: 1,37 kg/3,0 lb

Dados Técnicos
 
 Capacidade 500 gr
 Vazão livre 0,50 gr/acionamento
 Desenvolve até 5.000 PSI / 344 BAR 
 

Indicada para lubrificação com massa em 
máquinas e equipamentos que necessitam 
de pouca quantidade de massa.

7029-EASY

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Massa de consistência grau 2 NLGI. Temperatura ambiente.
Outra consistência de massa, sob consulta.
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BOMBAS MANUAIS | MASSA
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Características
 
 Bomba manual para massa 

Bombeamento por deslocamento da alavanca  
 Mangueira de alta pressão de 1/4” com 1,3 m (mod. 6630-1.3) 
 Extensão rígida (mod. 320-52) 
 Acoplador hidráulico (mod. 310-C-NEWS)
 Compactador de massa (mod. 8063-B)
 Mola Compactador (mod. 8063-C)
 Largura x Altura: 420 mm/16,5” x 730 mm/28,7”
 Peso líquido: 5,83 kg/12,8 lb |  Peso Bruto: 6,65 kg/14,7 lb
 Total de caixas: 1 | C=300 mm x L=300 mm x A=510 mm
 
Dados Técnicos
 
 Capacidade 14 kg
 Vazão livre 12 gr/ciclo
 Pressão de saída 3,500 PSI / 241 BAR
 

Indicada para lubrificação em máquinas e equipamentos 

fixos que não podem ser removidos do seu local de trabalho.

8020-G2
14
 kg

Indicada para lubrificação em máquinas e equipamentos 

fixos que não podem ser removidos do seu local de trabalho.

Características
 
 Bomba manual para massa
 Bombeamento por deslocamento da alavanca
 Mangueira de alta pressão de 1/4” com 1,3 m (mod. 6630-1.3)
 Extensão rígida (mod. 320-52)
 Acoplador hidráulico (mod. 310-C-NEWS)
 Compactador de massa (mod. 8063-B)
 Mola Compactador (ML8522)
 Largura x Altura: 390mm/15,3” x 600 mm/23,6”
 Peso líquido: 4,7 kg/7,0 lb |  Peso Bruto: 5,4 kg/8,6 lb
 Total de caixas: 1 | C=280 mm x L=280 mm x A=370 mm
 
Dados Técnicos
 
 Capacidade 7kg
 Vazão livre 12gr/ciclo
 Pressão de Saída 3,500 PSI / 241 BAR

8522-G2
7
 kg

Indicada para lubrificação em máquinas e equipamentos 

fixos que não podem ser removidos do seu local de trabalho.

Características
 
 Bomba manual para massa para balde de 20 kg
 Bombeamento por deslocamento da alavanca
 Mangueira de alta pressão de 1/4” com 1,3 m (mod. 6630-1.3)
 Extensão rígida (mod. 320-52)
 Acoplador hidráulico (mod. 310-C-NEWS)
 Compactador metálico (mod.8063-B)
 Largura x Altura: 335 mm/13,2” x 710 mm/27,9”
 Peso líquido: 4,9 kg/10,8 lb | Peso Bruto: 5,4 kg/11,9 lb
 Total de caixas: 1 | C=320 mm x L=100 mm x A=480 mm
 

Dados Técnicos
 
 Capacidade 20 kg (Balde não incluído)
 Vazão livre 12 gr/ciclo
 Pressão de Saída 3,500 PSI / 241 BAR

 

8520-AC
20
 kg



BOMBAS MANUAIS | ÓLEO

Características
 
 Bomba manual para óleo rotativa 
 Mangueira plástica de 1,5 m
 Tubo telescópico 
 Filtro tubo sucção (mod. Filter-B01)
 Adaptável em tambores de 50 a 200 L
 Largura x Altura: 420 mm/16,5” x 730 mm/28,7”
 Peso líquido: 5,83 kg/12,8 lb |  Peso Bruto: 6,65 kg/14,7 lb 
 
Dados Técnicos
 
 Vazão livre 0,250 L/ciclo
 

Indicada para abastecimento com óleos lubrificantes 
leves e gasóleo, possui tubo de sucção telescópico 
para adaptação em tambores de 50 a 200 litros.

7801-M

T
OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Óleo SAE 30. 

emperatura ambiente. Outra consistência de óleo, sob consulta.
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BOMBAS MANUAIS | ÓLEO

Características
 
 Bomba manual alavanca para óleo
 Tubo telescópico
 Bujão de fixação duplo
 Adaptável em tambores de 50 a 200 L
 Largura x Altura: 490 mm/19,3” x 920 mm/36,2”
 Peso líquido: 1,99 kg/4,4 lb |  Peso Bruto: 2,35 kg/5,2 lb

Dados Técnicos
 
 Vazão livre 300 ml/acionamento

Indicada para retirada de óleo lubrificante de tambores 
por meio de bombeamento por alavanca, utiliza tubo de sucção 
telescópico para adaptação em tambores de 50 e 200 litros.

7022-T-G2

Características
 
 Bomba manual com vedação em viton
 Tubo telescópico
 Adaptável em tambores de 50 a 200 L
 Para transferência de óleo lubrificante, água, diesel,
       biodiesel, querosene, ácido fraco e alkalina fraca 
 Largura x Altura: 540 mm/21,2” x 1.440 mm/56,7”
 Peso líquido: 0,800 kg/1,76 lb |  Peso Bruto: 1,31 kg/2,9 lb

 Dados Técnicos
 
 Vazão livre 16 L/min
  Alguns produtos químicos

7022-PP

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Óleo SAE 30. Temperatura ambiente. Outra consistência de óleo, sob consulta.
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BOMBAS MANUAIS | ÓLEO

Características
 
 Bomba manual para óleo 
 Mangueira de 1,5 m (mod. 5660-1,5)
 Bico  de descarga (mod. 8133)



Largura x Altura: 420 mm/16,5” x 730 mm/28,7”  
Peso líquido: 6,20 kg/13,7 lb |  Peso Bruto: 7,02 kg/15,5 lb

 Total de caixas: 1 | C=300 mm x L=300 mm x A=510 mm  

Dados Técnicos

 Reservatório: 14 L
 Vazão livre: 0,125 L/ciclo
 Ciclos por litro: 8

Indicada para transferência de óleo lubrificante 
através de bombeamento por alavanca.

8021-G2

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Óleo SAE 30. 
Temperatura ambiente. Outra consistência de óleo, sob consulta.
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ALMOTOLIAS | ÓLEO

Características
 
 Almotolia para óleo
 Bico rígido
 Largura x Altura: 130 mm/5,1” x 160 mm/6,3”
 Peso líquido: 0,12 kg/0,3 lb |  Peso Bruto: 0,22 kg/0,5 lb
 
Dados Técnicos
 
 Capacidade 135ml

 

2135

Indicado para pequenas aplicações de óleos 
lubrificantes onde não é exigido controle
criterioso da quantidade de lubrificante aplicado

Características
 

 Bico rígido
 Bico flexível
 Largura x Altura: 165 mm/6,5” x 170 mm/6,7”
 Peso líquido: 0,19 kg/0,41 lb |  Peso Bruto: 0,29 kg/0,64 lb

Dados Técnicos
 
 Capacidade 250 m
 

2250

Indicado para pequenas aplicações de óleos 
lubrificantes onde não é exigido controle
criterioso da quantidade de lubrificante aplicado

Características
 

 Bico rígido
 Bico flexível
 Largura x Altura: 180 mm/7,1” x 200 mm/7,9”
 Peso líquido: 0,27 kg/0,6 lb |  Peso Bruto: 0,37 kg/0,8 lb
 
Dados Técnicos
 
 Capacidade 500 ml 
 

2500

Indicado para pequenas aplicações de óleos 
lubrificantes onde não é exigido controle
criterioso da quantidade de lubrificante aplicado

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados:
Óleo SAE 30. Temperatura ambiente. Outra consistência de óleo, sob consulta.

13

50

Almotolia para óleo

Almotolia para óleo



PVP:

SERINGAS | ÓLEO

Características
 
 Seringa para óleo
 Mangueira de 300 mm/ 11,81”
 Largura x Altura: 101 mm/4,0” x 700 mm/27,6”
 Peso líquido: 0,82 kg/1,8 lb |  Peso Bruto: 0,95 kg/2,1lb
 Embalagem sob consulta

 
Dados Técnicos

 Capacidade 500 ml

Indicada para extrair/colocar óleo lubrificante
de reservatórios em geral. 

7021-G2

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Óleo SAE 30.
Temperatura ambiente. Outra consistência de óleo, sob consulta. 
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ENROLADORES | MASSA, ÓLEO, AR E ÁGUA

Características
 
 Enrolador com retração automática para massa 
 Mangueira de 1/4” para massa com 15 m
 Conexão giratória (mod. 7302)
 Válvula de controle de massa (mod. 5040)
 Largura x Altura: 455 mm/17,9” x 500 mm/19,7”
 Peso líquido: 22,8 kg/50,3 lb |  Peso Bruto: 24,2 kg/53,4 lb
 Total de caixas: 1 | C=550 mm x L=260 mm x A=565 m

Dados Técnicos
 
 Pressão de Trabalho 5,000 PSI / 344 BAR

 

SNAKE-GR15

Indicado para enrolar mangueira de massa evitando
desgaste, a contaminação da mesma e mantendo

o ambiente organizado

Características
 
Enrolador com retração automática para óleo
Mangueira de 1/2” para óleo com 15 m 
Válvula de controle de óleo (mod. 5031-New)
Largura x Altura: 455 mm/17,9” x 500 mm/”19,7”
Peso líquido: 24,2 kg/53,3 lb |  Peso Bruto: 25,6 kg/56,4 lb
Total de caixas: 1 | C=550 mm x L=260 mm x A=565 mm

Dados Técnicos
 








 Pressão de Trabalho 2,000 PSI / 138 BAR

 

SNAKE-OL15

Características
 
 Enrolador com retração automática para ar
 Mangueira de 1/2” para ar com 15m
 Largura x Altura: 455 mm/17,9” x 500 mm/19,7”
 Peso líquido: 24,0 kg/52,9 lb |  Peso Bruto: 25,4 kg/56 lb
 Total de caixas: 1 | C=550 mm x L=260 mm x A=565 mm

Dados Técnicos
 
 Pressão de Trabalho 300 PSI / 21 BAR 

 

SNAKE-AR15

15

15 metros

MASSA

15 metros

ÓLEO

AR
COMPRIMIDO

15 metros

Indicado para enrolar mangueira de massa evitando
desgaste, a contaminação da mesma e mantendo

o ambiente organizado

Indicado para enrolar mangueira de massa evitando
desgaste, a contaminação da mesma e mantendo
o ambiente organizado



ENROLADORES | MASSA, ÓLEO, AR E ÁGUA 

Características
 
 Enrolador com retração automática para combustível
 Mangueira de 1” com 15 m
 Largura x Altura: 555 mm/21,8” x 615 mm/24,2”
 Peso líquido: 49,2 kg/108,5 lb |  Peso Bruto: 52,1 kg/114,8 lb
 Total de caixas: 1 | C=670 mm x L=340 mm x A=690 mm

Dados Técnicos

 Pressão de Trabalho 300 PSI / 21 BAR

Indicado para enrolar mangueira de combustível evitando 
desgaste, a contaminação da mesma e mantendo o ambiente organizado.

DS15

16

00
15 metros

COMBUSTÍVEL





EXTRATOR DE ÓLEO USADO PNEUMÁTICO

Características
 
 Carrinho com 4 rodas
 Mangueira de sucção de 2m / 78,74”
 Mangueiras de drenagem de 2m / 78,74”
 Seis sondas de sucção (metálica e flexível)
 Adaptadores para BMW e Volkswagen 
 Largura x Altura: 400 mm/15,75” x 950 mm/37,4”
 Peso líquido: 26 Kg / 57,32 lb
 Peso bruto: 28 Kg / 61,73 lb
 Embalagem: 1 | C=840 mm x L=590 mm x A=350 mm
 
Dados Técnicos
 
 Reservatório de 65 L (com 4 rodas)
 Volume: 0,168 m3 
 Pressão de ar para vácuo 100-115 PSI (7-8 BAR)
 Tempo de despressurização 100-150s
 Velocidade de sucção 1,5-2 lpm (0,4-0,5 gpm)
 Capacidade Máxima de drenagem 45 L / 12 GL
 Pressão Máxima de drenagem 14,5 PSI (1 BAR)
 Conexão de entrada: 1/4” engate rápido

 
NOTA. Velocidade de sucção válida com temperatura de óleo entre 70-80°.

Extrator de óleo usado e outros fluídos de qualquer 
veículo usando sistema pneumático de extração a vácuo. 
Utilização: carros, barcos e motos.

PUMA-B01
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PARA ÓLEO 
E OUTROS FLUÍDOS

PNEUMÁTICO

65
LITROS

ADAPTADORES 
BMW E VW

Conexão de saída: 1/4” fêmea NPT



MEDIDORES  | PISTOLAS

Características
 
 Pistola com medidor digital para óleo lubrificante
 Contador parcial e totalizador
 Extensão flexível de 90°
 Bico anti-gota (mod. TIPSHARK-B01)
 Largura x Altura: 130 mm/5,1” x 600 mm/23,6”
 Peso líquido: 1,5 kg/3,2 lb |  Peso Bruto: 1,7 kg/3,8 lb
 Total de caixas: 1 | C=340 mm x L=340 mm x A=670 mm

 
Dados Técnicos
 
 Vazão máxima 35 L/min
 Vazão mínima 1 L/min
 Pressão de trabalho 1.450 PSI/100 BAR
 Rosca de entrada 1/2” NPT
 Rosca de saída 1/2” NPT
 Precisão ± 0,5%

SHARK-B01

Características
 
 Medidor volumétrico
 Largura x Altura: 200 mm/7,9” x 150 mm/5,9”
 Peso líquido: 1,8 kg/4,0 lb |  Peso Bruto: 1,9 kg/4,2 lb
 

Dados Técnicos
 
 Vazão máxima 120 L/min
 Vazão mínima 20 L/min
 Pressão de trabalho 50 PSI/3,5 BAR
 Pressão de ruptura 400 PSI/28 BAR
 Precisão ±1%
 Rosca de entrada 1” NPT
 Rosca de saída 1” NPT
 Temperatura -10°C ± 60°Cin

Medidor de vazão para diesel.

FOX-LT-B01
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4 DIGITOS



Características
 
 Bomba elétrica de abastecimento (bateria 12Volts)
 Mangueira de 3/4” com 4m
 Pistola de abastecimento 3/4”
 Válvula by pass
 Largura x Altura: 125 mm/4,9” x 175 mm/6,9”
 Peso líquido: 7,5 kg/16,5 lb |  Peso Bruto: 8,2 kg/18 lb

Dados Técnicos

 Vazão 40 L/min 
 Voltagem 12V
 Corrente 25A
 Ciclo de trabalho 30 min
 Pressão de Trabalho 17 PSI/1,2 BAR
 Entrada 3/4” NPT 
 Saída 3/4” NPT
 Temperatura de trabalho 20°C a 60°C

Kit para abastecimento ou transferência de óleo 
diesel por meio de motor elétrico portátil de 12V

KITS DE ABASTECIMENTO 

FOX-12VOLTS

Características
 
 Bomba elétrica de abastecimento de 12Volts 

Opcional

 Medidor volumétrico 4 dígitos (Fox-LT-B01)

 Válvula by-pass | Mangueira de 4m/157” 
 Pistola de abastecimento manual 
 Tubo de sucção e  adaptador de tanque de 2” 
 Largura x Altura: 350 mm/13,8” x 1200 mm/47,2” 
 Peso Líquido: 12,4 kg/27,4 lb | Peso Bruto: 13,2 kg/29,2 lb 
 Quantidade por caixa: 1 | C=300mm x L=310mm x A=520mm

Dados Técnicos

 Fluxo Livre  76 L/min (20 gal/min) | Voltagem: 12 V 
 Ciclo de trabalho: 30 min | Pressão que trabalha: 49 PSI/3,4 BAR 
 Amperes do motor: 30 A 
 Entrada e saída do fluído: 1” 
 Temperatura de trabalho -20°C a 60°C 

Kit para abastecimento de diesel e querosene 
a bateria 12V. Ideal para mecânicas, estaleiros
barcos, indústria, setor de agricultura, etc...

WOLF-12V
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Diesel

12 Volts

DIESEL

12 Volts

PROFESSIONAL
HEAVY DUTY

QUEROSENE

Ideal para bidões

200L



ACESSÓRIOS

Características
 
 Bico de abastecimento automático de 3/4”
 Largura x Altura: 55 mm/2,2” x 165 mm/6,5”
 Peso líquido: 1,1 Kg/2,4 lb |  Peso Bruto: sob consulta

Dados Técnicos
 





Vazão máxima 75 L/min
Diâmetro de entrada 3/4” NPT
Diâmetro da ponteira 13/16”
Pressão máx. de trabalho 43,5 PSI/3 BAR

 

5522

Pistola de abastecimento automático 
indicado para combustíveis em geral.

Características
 
 Acoplador hidráulico universal
 4 garras de acoplamento para pinos de lubrificação
 Válvula de retenção para impedir o retorno da massa

Dados Técnicos

 Diâmetro 14 mm/0,55”
 Pressão de trabalho 5,000 PSI / 344 BAR
 Rosca fêmea de entrada 1/8“ NPT

310-C-NEWS

Aplicação de massa em pinos graxeiros de máquinas
e equipamentos diversos.

7302
Características
 
 Conexão giratória em Z
 Largura x Altura: 120 mm/4,7” x 70 mm/2,8”
 Peso Líquido: 0,30 kg/0,65 lb
 Peso Bruto: 24,2 kg/53,3 lb (caixa com 80 peças)

Dados Técnicos

 Rosca fêmea 1/4” NPT
 Rosca macho 1/8” NPT
 Pressão máx. trabalho 6.000 PSI/413 BAR
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PROFESSIONAL
HEAVY DUTY

4 GARRAS

ROTAÇÃO
360º



ACESSÓRIOS

Indicado para filtrar, regular a pressão e lubrificar

redes de ar comprimido utilizado em ferramentas pneumáticas. 
Obs.:Recomendado utilização com óleo mineral, sem aditivos, com viscosidade SAE 10 ou ISOVG 32.

LUBRIFIL 1/2
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Características
 
 Filtro lubrificador com regulador de pressão
 Largura x Altura: 70 mm/2,8” x 205 mm/8,0”
 Largura com manómetro e suporte: 102 mm/4,0”
 Peso líquido: 0,85 kg/1,9 lb |  Peso Bruto: sob consulta

Dados Técnicos

 Regulagem de pressão 7,25 a 116 PSI (0,5 a 8 BAR)
 Rosca fêmea entrada 1/2” NPT
 Rosca fêmea saída 1/2” NPT
 Rosca fêmea manómetro 1/8” NPT
 Vazão de ar 1400 L/min

CONSTRUÇÃO | POSTOS DE SERVIÇOS  
AGRÍCOLA | INDÚSTRIA | MINERAÇÃO

Indicada para lubrificação em máquinas e equipamentos 

fixos que não podem ser removidos do seu local de trabalho.

Características
 
 Pistola de massa
 Largura x Altura: 260 mm/10,2” x 180 mm/7,1”
 Peso líquido: 0,78 kg/1,7 lb | Peso Bruto: 0,9 kg/2,0 lb

 

Dados Técnicos
 
 Pressão max. de trabalho 7,500 PSI / 517 BAR
 Rosca fêmea de entrada mangueira 1/8” NPT
 Rosca fêmea de entrada extensão 1/8” NPT
 Rosca macho de entrada acopolador 1/8” NPT

5040



A Bozza é uma referência mundial em equipamentos para lubrificação e unidades móveis 
Tradição com mais de 66 anos
Marca de qualidade 
Linha completa de equipamentos para lubrificação
Projetos especiais de acordo com a sua necessidade
Atendimento diferenciado 
Cumprimento dos prazos pré-estabelecidos
Atendimento pós-venda
Melhor custo benefício

 
Redução no consumo de energia

Aumento no rendimento dos equipamentos

Aumento na vida útil dos equipamentos

Diminuição na reposição de manutenção

6%

8%

30%

56%

Benefícios da lubrificação correta

Porquê comprar BOZZA?

Causa das falhas nos rolamentos

  

  

  

  

Lubrificação inadequada 34,4%

Contaminação 19,6%

Outros18,6%

Montagem incorreta17,7%

Carga excessiva6,9%

Manuseio e armazenagem indevida2,8%

IMPORTÂNCIA DA LUBRIFICAÇÃO

“ ”
Com a Lubrificação BOZZA,
os seus equipamentos obtêm o máximo de
desempenho, reduzem o consumo de
lubrificantes e minimizam as paragens
operacionais.
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A Qucaan está em constante desenvolvimento dos seus produtos, portanto, os modelos, composições, características técnicas, físicas, design e preços
podem ser alterados, substituídos ou mesmo retirados deste catálogo sem aviso prévio. Preços sem IVA. Catálogo válido para 2016/2017, salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.


