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Tanque de 5.500L, sendo 4.000L para combustível e 1.500L para a água, construído em chapa de aço carbono 3,75mm, 
em formato semi elíptico, instalado sobre viga chassi 3/16, bocal de inspeção com tampa de vedação hermética, 
quebra ondas interno, divisória entre os tanques evitando assim, contaminação do combustível.

Conjunto completo para abastecimento de combustível, com bomba TAO 38, vazão média de 80 a 120 lpm com medidor e 
totalizador em litros inviolável, suporte para mangueira de 1” de diâmetro com 7 metros de comprimento e bico automático 
para abastecimento. Conjunto armazenado em caixa de aço carbono, como vedação contra pó em borracha especial.
Bloco lavador, vazão 26Lpm, pressão 400 lbf/pol com 10m de mangueira de alta pressão, esguicho e carretel de retração manual.
Dois conjuntos para óleo lubrificante, sistema pressurizado, cada um composto de: reservatório com capacidade de 200 litros, 
válvulas esféricas, carretel com 10 m de mangueira e bico anti gotejante.
Compressor de ar de dois estágios, pressão de 175 libras, 20 PCM equipado com válvula de alívio, válvula de segurança, 
manômetro e tanque reservatório de 200 litros. Sistema de tratamento e secagem de ar comprimido com purificador de 
ar/desumidificador e purgador
Conjunto para ar composto de: carretel com retração manual, com 10 metros de mangueira de 1/4, engate rápido e 
mangotes de ligação.
Conjunto completo para graxa composto de: propulsora pneumática, suporte com tambor de 30 quilos, mangotes de ligação, 
carretel com retração manual com 10 m de mangueira de 1/4, união giratório de alta pressão e válvula de graxa.
Suporte para extintor: (Sem extintor)
Saída de água lateral (Torneira)
Pintura externa em esmalte automotivo e PU Na cor indicada pelo cliente.
Opções de acionamento: eixo Cardan (tomada de força do trator), motor hidráulico e motor estacionário.

Conjunto de 
Abastecimento (TAO38), 
vazão de 80 a 120 litros 
por minutos, com 
sistema de compressor 
integrado.

Sistema de medição inviolável
tipo bloco medidor a pistão.
Medidor totalizador mecânico
de 4 dígitos.

Suporte com 
mangueira e bico 
automático de 1"

Carretéis retráteis
por mola ou manual
para óleo lubrificante, 
graxa e ar comprimido.
Opcional:
Medidor digital ou 
mecânico para lubrificante.

Sistema de 
filtragem de
até 05 micras
para retenção
de impurezas.

Tampa 
Hermética
450mm.

Reservatório vertical
para lubrificante
pressurizado com 
200 litros. Reservatório 
de graxa 30kg.

- Reservatório Pressurizado Conf. Nr13
- Não Contém RENAVAM.
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