Bombas de Vácuo
Para uso em laboratório, são livres de óleo, com alto
fluxo de ar e baixo ruído. Com opções de bomba tipo
membrana ou tipo pistola. Possuem indicador de vácuo que mostra o grau de vácuo a aspirar.

VAC26

Bomba de Vácuo
Tipo Membrana

Com design moderno e compacto, as
bombas de vácuo VAC26 são de fácil
transporte e possuem sistema de baixo
ruído. Motor com alta durabilidade, próprio para uso prolongado e contínuo.

Livres de óleo

Alto fluxo de ar

Indicador com grau
de vácuo

Baixo ruído, em torno
de 50db

Filtro de ar incluso

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Potência

1/4hp

Velocidade

1700rpm

Vácuo

600mmHG

Fluxo de ar

65 ~ 68L/min

Dimensões do equipamento (CxLxA)

305x125x170mm

Tensão

Bivolt com chave
seletora

Peso

4,6kg

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas
especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio,
devido a constantes melhorias em nossa linha.

Visão Geral:
Medidor de vácuo
Cabo
Porta de vácuo
Filtro

Pés de borracha

VAC29

Bomba de Vácuo
Tipo Membrana

Com design moderno e compacto, as
bombas de vácuo VAC26 são de fácil
transporte e possuem sistema de baixo
ruído. Motor com alta durabilidade, próprio para uso prolongado e contínuo.

Livres de óleo

Alto fluxo de ar

Indicador com grau
de vácuo

Baixo ruído, em torno
de 50db

Filtro de ar incluso

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Potência

1/3hp

Velocidade

1700rpm

Vácuo

600mmHG

Fluxo de ar

128 ~ 135L/min

Dimensões do equipamento (CxLxA)

430x165x230mm

Tensão

Bivolt com chave
seletora

Peso

9,5kg

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas
especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio,
devido a constantes melhorias em nossa linha.

Visão Geral:
Cabo

Medidor de vácuo
Porta de vácuo
Filtro

Pés de borracha

VAC30W

Bomba de Vácuo
Tipo Pistola

Com design moderno e compacto, as bombas de vácuo VAC30 possuem alças, que
possibilitam fácil transporte e sistema de
baixo ruído. Motor com alta durabilidade,
próprio para uso prolongado e contínuo.

Livres de óleo

Alto fluxo de ar

Indicador com grau
de vácuo

Baixo ruído, em torno
de 50db

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Potência

1/4hp

Velocidade

1700rpm

Vácuo

650mmHG

Fluxo de ar

35 ~ 40L/min

Dimensões do equipamento (LxPxA)

330x135x170mm

Tensão

110V ou 220V

Peso

5,5kg

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas
especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio,
devido a constantes melhorias em nossa linha.

Visão Geral:
Alças para transporte

Portas de
vácuo e pressão

Pés de borracha

Medidores de
vácuo e pressão

