Graco Inc.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440

BOMBAS | MEDIDORES | CARRETÉIS | GERENCIAMENTO DE FLUIDOS | SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE FLUIDOS

Soluções para aplicações industriais e comerciais

Equipamentos de
Manuseio de Petróleo
Mais de 85 anos no ramo de lubrificação
Dedicada a fornecer a você o equipamento de lubrificação mais confiável e de baixo custo do mercado, a Graco oferece uma linha completa de bombas, válvulas dosadoras,
carretéis de mangueiras, gerenciamento de fluidos e sistemas de recuperação para os mercados industriais e de serviços. Nossa experiente rede de distribuição mundial oferece
fácil acesso a profissionais que entendem as necessidades específicas do seu negócio e são capazes de recomendar o equipamento que melhor se adapta à sua aplicação.
Frotas | Concessionárias de Serviços de Veículos | Lubrificação Rápida | Linhas de Montagem | Construção | Mineração | Dispensadores de Fábrica

A Graco oferece soluções para:
Descarregamento, evacuação, abastecimento e transferência de fluidos

• Bombas da Série NXT
• Bombas da Série Fire-Ball
• Sistemas de transferência de fluidos

Uma gama completa de bombas especiais e de transferência, de óleos, graxas
e embalagens para mover de forma eficiente os fluidos e lubrificantes. Modelos
hidráulicos, elétricos e operados a ar disponíveis para atender a qualquer aplicação.

Dispensadores sem medidor e com medidor
Uma linha completa de válvulas e medidores eletrônicos e mecânicos para
distribuição de óleo, graxa, lavagem de para-brisa e fluidos de carrocerias em linhas
de montagem de produção, em instalações de manutenção de veículos e oficinas
de manutenção. Modelos predefinidos e manuais estão disponíveis de 5,0 gpm a
14 gpm para uma distribuição mais rápida.

Carretéis de mangueiras
Uma linha completa de carretéis de mangueiras linha leve, padrão e serviço pesado,
atendendo às demandas dos prestadores de serviços de campo e fabricação.
Compactos e duráveis, esses carretéis possuem um tamanho menor de base,
características melhoradas, como uma nova mola e trava e vêm em uma variedade
de tamanhos e cores.

Mais produtos de qualidade da Graco:
Gerenciamento de fluidos
Sistemas de gerenciamento de fluidos pequenos
a grandes para fácil rastreamento, monitoramento
e elaboração de relatórios de óleo e fluidos
utilizados durante as aplicações industriais
e de serviços. Economize tempo, reduza a
mão de obra e estoque com um sistema de
gerenciamento de fluidos Graco projetado para o nível exato de flexibilidade e
desempenho que a sua operação necessita.
©2016 Graco Inc. 352283 Rev. B 03/16 Todos os demais nomes de marcas ou marcas são usados com a finalidade de identificação e são marcas
registradas de seus respectivos proprietários. Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento são baseados nas informações mais
atualizadas disponíveis do produto na época da publicação. A Graco reserva o direito de fazer mudanças a qualquer tempo, sem aviso.

• Medidores eletrônicos de Séries LD e SD
• Medidores mecânicos
• Medidores In-Line
• Válvulas de controle SDV15 e XDV20

• Carretéis de Séries LD, SD e XD
• Capa de proteção
• Acessórios

Sistemas para retirada de fluidos e óleo
Drena, evacua e transfere fluidos usados 
com a linha de receptores de óleo e fluidos
portáteis da Graco. Para oficinas de grande
porte, confira nossas embalagens de tanques
e containers para o gerenciamento de grandes
volumes de fluidos recuperados.

Visite www.graco.com para uma linha completa de produtos e
soluções em lubrificação

Bombas Graco
®

Fast-Ball

• Ideal para um volume mais
baixo, transferências de
curto percurso
• Gerencia até 5 gpm
(19 lpm)*
• Relação para óleo: 1:1

LD Pump

• Ideal para aplicações de
volume baixo a médio
• Alívio térmico embutido
para proteger o produto
• Bombeia até 7,8 gpm
(30 lpm)*
• Relação para óleo:
3:1, 5:1
• Relação para graxa: 50:1

®

Mini Fire-Ball 225

• Ideal para aplicações de
volume baixo a médio
• Design em linha com
menos peças para
desgaste mínimo da
bomba, menos tempo de
parada e manutenção
• Bombeia até 2 gpm
(7,5 lpm)*
• Relação para óleo: 3:1
• Relação para graxa: 50:1

®

®

Fire-Ball 300

Fire-Ball 425

• Ideal para transferência
de fluido de alta pressão e
volume médio
• Alta qualidade, design
resistente à corrosão, para
maior vida útil da bomba
• Bombeia até 3 gpm
(11 lpm)*
• Relações para óleo: 5:1
• Relações para graxa: 15:1,
50:1

• Ideal para as aplicações de
alto volume mais exigentes
• Também disponível em
embalagens montadas em
tampas de 55 gal (200 l),
120 lb (55 kg) ou 400 lb
(180 kg) para caminhões
comboio
• Até 13 gpm (49 lpm)*
• Relações para óleo:
3:1, 6:1, 10:1
• Relações para graxa: 50:1,
75:1

*NOTA: Fluido de teste: Óleo #10

Sistemas de
abastecimento NXT™

Bombas de
diafragma Husky™

• Ideal para transferência
entre tanques movimenta os fluidos
rapidamente! 31 galões de
óleo ou 57 libras de graxa
por minuto
• Relações para óleo: 3.5:1,
4.5:1, 6:1, 10:1, 12:1 e
23:1
• Relações para graxa: 14:1,
26:1, 29:1, 55:1, 63:1,
68:1

• B ombas de transferência
simples e confiável ideais
para óleo novo ou, óleo
usado, lavagem do parabrisa, anti-congelante e
combustível
• Vazões: 7-275 gpm
(27-1041 lpm)
• Embalagens projetadas
especificamente para
lavagem pré-misturada do
para-brisa também estão
disponíveis

Válvulas dispensadoras e medidores Graco
Válvula de controle
SDV15

Válvula de controle
XDV20

• Dispensa óleos para
o motor, ATF, anticongelante e óleo de
câmbio
• Corpo fundido resistente
e projetado para uso em
ambientes difíceis
• Gatilho com trava
• Uso interno ou externo
• Várias extensões
disponíveis
• 1.500 psi (103 bar)
• Dispensa até 15 gpm
(57 lpm)*

• D
 ispensa óleos para
o motor, ATF, anticongelante e lubrificante
para engrenagens
• Válvula de alta vazão
• Corpo fundido resistente
e projetado para uso em
ambientes difíceis
• Gatilho com bloqueio/
desbloqueio por torção
• Uso interno ou externo
• Várias extensões
disponíveis
• 1.500 psi (103 bar)
• Dispensa até 20 gpm
(76 lpm)*

Medidor mecânico

• Dispensa uma variedade
de óleos de base sintética,
petróleo e anti-congelantes
• Distribuição manual e
predefinida
• Uso interno ou externo
• 1.500 psi (103 bar)
• Dispensa até 8 gpm
(30 lpm)*

Medidor In-Line
SDI15

• Dispensa óleos para
o motor, ATF e anticongelantes
• O medidor eletrônico de
alto fluxo é exibido em
pints, quarts, litros ou
galões
• Uso interno
• 1.500 psi (103 bar)
• Dispensa até 14 gpm
(53 lpm)*

Medidores
XDM6 e XDM12

Medidores LDM
e LDP

• Design durável ideal para
dispensar o óleo em
ambientes rigorosos
• Bocal aparafusado para
interrupção direta
• Rolamento de esferas giratório
para facilidade de uso
• Capaz de reset para
informação periódica do
histórico de dispensa
• Faixa de temperatura
operacional: -4 a 130º F
(-20 a 55º C)
• 1.500 psi (103 bar)
• Dispensa até 12 gpm
(45 lpm)*

• Dispensa óleos para
o motor, ATF, anticongelante e lubrificante
para engrenagens
• Modelos de distribuição
manual e predefinida
• Somente bocal automático
• Uso interno
• Várias extensões
disponíveis
• 1.000 psi (69 bar)
• Dispensa até 5 gpm
(19 lpm)*

Medidores SDM
e SDP

• Dispensa óleos para
o motor, ATF, anticongelante e lubrificante
para engrenagens
• Modelos de distribuição
manual e predefinida
• Alto fluxo
• Uso interno ou externo
• Várias extensões
disponíveis
• 1.500 psi (103 bar)
• Dispensa até 14 gpm
(53 lpm)*

Carretéis de cabos e mangueiras Graco
Compartimentos
dos carretéis

• Os compartimentos
fornecem proteção para
prolongar a vida útil das
mangueiras e rolamentos
• Projetados para guardar
carretéis com pedestal
simples SD
• As tampas das
extremidades são
facilmente removidas
para facilitar o acesso aos
carretéis
• Canais de montagem de
compartimentos disponíveis
para acomodar de 1 a
6 carretéis

Carretéis de cabos
e luz SD

• Construção em aço de
alta resistência para uso
profissional
• Pode enrolar cabos de
até 95 pés (29 m) de
comprimento
• Luz fluorescente ou LED
com tomada opcional
• Carretéis de cabos para
recipiente industrial
simples ou industrial
GFCI duplo
• Atende aos padrões
UL355*, CSA22.2
No. 21 e IP44

Série LD

Série SD 10/20

Série XD 10/20/30

Série XD 40/50

• Projetado para pequenas
garagens de manutenções
e lojas de reparo
• Gerencia mangueiras de
até 50 pés (15 m) de
comprimento
• Fechado para a segurança
e proteção; prolonga a vida
útil da mangueira
• Várias opções de
montagem, incluindo
colocação com montagem
na parede, teto/parede, ou
bancada
• Ajuste simples de tensão
da mola
• Suporte giratório do fluxo
total maximiza o fluxo de
fluidos com perda mínima
de pressão

• Projetado para aplicações
de uso diário, tais como
concessionárias, serviços
de frota e instalações de
manutenção
• Utiliza mangueiras de
até 65 pés (20 m) de
comprimento
• Mola de longa duração
fornece torque de mola
constante através de toda
a gama de movimento
• Várias opções de montagem
• Carretel de aço durável
para aplicações exigentes
• As portas giratórias abertas
garantem o alto fluxo de
fluidos com perda mínima
de pressão

• Projetado para aplicações
robustas e de serviços
pesados
• Utiliza mangueiras de
até 75 pés (23 m) de
comprimento
• Estrutura com pedestal
duplo oferece maior
resistência para aplicações
de serviços extremos
• Mola de longa duração é
selada para a proteção
contra o clima
• Percurso do carretel de aço
durável sobre rolamentos
de rolos selados para
garantir um desempenho
sem problemas

• Projetado para aplicações
robustas e de serviços
pesados
• Utiliza mangueiras de
até 100 pés (30 m) de
comprimento
• Suporte giratório
totalmente portado e eixo
para o fluxo irrestrito
• Os rolamentos de esferas
para serviços pesados 
duram mais que os
rolamentos do tipo manga
• Rebobinagem fácil com
guia da mangueira mínimo
• Kit de instalação disponível

Carretéis
motorizados Série
XD 60/70/80

• Projetado para aplicações
robustas e de serviços
pesados
• Utiliza mangueiras de
até 150 pés (46 m) de
comprimento
• Opções hidráulico,
elétrico e pneumático de
acionamento direto
• Suporte giratório
totalmente portado e eixo
para o fluxo irrestrito
• Pintura de qualidade
industrial para alta
resistência à abrasão e à
corrosão

Para obter mais informações sobre os produtos da Graco, visite www.graco.com
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