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Características
| Carretel com retração automática para água
| Mangueira de ½” para água com 15 m
| Esguicho regulável (mod. ESG1/2) 
| Peso: 24,000kg 
| C=455mm x L=250mm x A=480mm
 
Dados Técnicos: 
| Pressão de Trabalho 300 PSI / 20,7 BAR
| Entrada do Produto 1/2” Rosca Fêmea NPT
| Saída do Produto 1/2” Rosca Macho NPT 

17100RET-AG15

Equipamento que permite enrolar mangueiras de água até 15 metros 
para fixação em paredes ou bases. Possui retração automática não 
exigindo esforço do operador, evita desgaste prematuro da mangueira, 
além de manter o ambiente organizado. Recomendada para troca de 
óleo, concessionárias, unidades móveis de lubrificação (comboio), centros 
automotivos e centrais fixas de abastecimento e lubrificação. Acompanha 
esguicho de ½” .

Características
| Carretel com retração automática para graxa
| Mangueira de ¼” para graxa com 15m
| Conexão giratória (mod. 7302)
| Válvula de controle de graxa (mod. 5040)
| Peso: 22,805kg  
| C=455mm x L=250mm x A=480mm
 
Dados Técnicos:
| Pressão de Trabalho 5.000 PSI / 344 BAR
| Entrada do Produto 1/4” Rosca Fêmea NPT
| Saída do Produto 1/4” Rosca Macho NPT

17100RET-GR15

Equipamento que permite enrolar mangueiras de graxa até 15 metros 
para fixação em paredes ou bases. Possui retração automática não 
exigindo esforço do operador, evita desgaste prematuro da mangueira, 
além de manter o ambiente organizado. Recomendada para troca de 
óleo, concessionárias, unidades móveis de lubrificação (comboio), centros 
automotivos e centrais fixas de abastecimento e lubrificação. Acompanha 
conexão giratória (7302) e válvula de graxa (5040).

Características
| Carretel com retração automática para ar
| Mangueira de ½” para ar com 15 m
| Bico de limpeza (mod. BL-2) 
| Peso: 24,000kg  
| C=455mm x L=250mm x A=480mm
 
Dados Técnicos:
| Pressão de Trabalho 300 PSI /20,7 BAR
| Entrada do Produto 1/2” Rosca Fêmea NPT
| Saída do Produto 1/2” Rosca Macho NPT 

17100RET-AR15

Equipamento que permite enrolar mangueiras de ar até 15 metros para 
fixação em paredes ou bases. Possui retração automática não exigindo 
esforço do operador, evita desgaste prematuro da mangueira, além 
de manter o ambiente organizado. Recomendada para troca de óleo, 
concessionárias, unidades móveis de lubrificação (comboio), centros 
automotivos e centrais fixas de abastecimento e lubrificação. Acompanha 
bico de limpeza (BL-2).
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Características 
| Carretel com retração automática para graxa
| Mangueira de ¼” para graxa com 15m
| Conexão giratória (mod. 7302)
| Medidor digital (mod. BZ-2000) 
| Peso: 22,805kg 
| C=455mm x L=250mm x A=480mm
 
Dados Técnicos: 
| Pressão de Trabalho 5.000 PSI / 344 BAR
| Entrada do Produto 1/4” Rosca Fêmea NPT
| Saída do Produto 1/4” Rosca Macho NPT

17100RET-GR15BZ2000 

Equipamento que permite enrolar mangueiras de graxa até 15 metros 
para fixação em paredes ou bases. Possui retração automática não 
exigindo esforço do operador, evita desgaste prematuro da mangueira, 
além de manter o ambiente organizado. Recomendada para troca de 
óleo, concessionárias, unidades móveis de lubrificação (comboio), centros 
automotivos e centrais fixas de abastecimento e lubrificação. Acompanha 
conexão giratória (7302) e válvula de graxa com medidor digital (BZ-2000).

Características
| Carretel com retração automática para óleo
| Medidor digital (B-900)
| Mangueira de ½” para óleo com 15m
| Peso: 27,660kg 
| C=455mm x L=250mm x A=480mm
 
Dados Técnicos:
| Pressão de Trabalho 2.000 PSI / 138 BAR
| Entrada do Produto 1/2” Rosca Fêmea NPT
| Saída do Produto 1/2” Rosca Macho NPT 

17100RET-OL15M

Equipamento que permite enrolar mangueiras de óleo até 15 metros 
para fixação em paredes ou bases. Possui retração automática não 
exigindo esforço do operador, evita desgaste prematuro da mangueira, 
além de manter o ambiente organizado. Recomendada para troca de 
óleo, concessionárias, unidades móveis de lubrificação (comboio), centros 
automotivos e centrais fixas de abastecimento e lubrificação. Acompanha 
válvula com medidor digital (B-900).

Características
| Carretel com retração automática para óleo
| Mangueira de ½” para óleo com 15 m
| Válvula de controle de óleo (mod. 5031-New)
| Peso: 25,200kg 
| C=455mm x L=250mm x A=480mm 

Dados Técnicos:
| Pressão de Trabalho 2.000 PSI / 138 BAR
| Entrada do Produto 1/2” Rosca Fêmea NPT
| Saída do Produto 1/2” Rosca Macho NPT 

17100RET-OL15

Equipamento que permite enrolar mangueiras de óleo até 15 metros 
para fixação em paredes ou bases. Possui retração automática não 
exigindo esforço do operador, evita desgaste prematuro da mangueira, 
além de manter o ambiente organizado. Recomendada para troca de 
óleo, concessionárias, unidades móveis de lubrificação (comboio), centros 
automotivos e centrais fixas de abastecimento e lubrificação. Acompanha 
válvula de óleo (5031-NEW).
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Características
| Carretel com retração automática para óleo
| Mangueira de ½” para óleo com 15m
| Medidor pressetável (mod. BP-3000C) 
| Peso: 27,873kg 
| C=455mm x L=250mm x A=480mm
 
Dados Técnicos:
| Pressão de Trabalho 2.000 PSI / 138 BAR
| Entrada do Produto 1/2” Rosca Fêmea NPT
| Saída do Produto 1/2” Rosca Macho NPT 

17100RET-OL15MPS 

Equipamento que permite enrolar mangueiras de óleo até 15 metros 
para fixação em paredes ou bases. Possui retração automática não 
exigindo esforço do operador, evita desgaste prematuro da mangueira, 
além de manter o ambiente organizado. Recomendada para troca de 
óleo, concessionárias, unidades móveis de lubrificação (comboio), centros 
automotivos e centrais fixas de abastecimento e lubrificação. Acompanha 
válvula com medidor digital pressetável (BP-3000).

Características
| Carretel com retração automática para óleo diesel e óleo 
lubrificante.
| Mangueira de ¾” com 20 m 
| Peso: 51,400kg 
| C=610 x L=320mm x A=700mm
 
 
Dados Técnicos: 
| Pressão de Trabalho 1.280 PSI / 88 BAR
| Entrada do Produto 3/4” Rosca Fêmea NPT
| Saída do Produto 3/4” Rosca Macho NPT 

DS-20

Equipamento que permite enrolar mangueiras de abastecimento (óleo 
diesel e óleo lubrificante) de até 20 metros para fixação em paredes ou 
bases. Possui retração automática não exigindo esforço do operador, 
evita desgaste prematuro da mangueira, além de manter o ambiente 
organizado. Recomendada para concessionárias de veículos e caminhões, 
unidades móveis de lubrificação (comboio) e centrais fixas de lubrificação.

Características 
| Carretel com retração automática para óleo diesel e óleo 
lubrificante. 
| Mangueira de 1” com 15 m
| Peso: 48,200kg 
| C=610 x L=320mm x A=700mm
 
Dados Técnicos: 
| Pressão de Trabalho 300 PSI / 20,7 BAR
| Entrada do Produto 1” Rosca Fêmea NPT
| Saída do Produto 1” Rosca Macho NPT

DS-15

Equipamento que permite enrolar mangueiras de abastecimento (óleo 
diesel e óleo lubrificante) de até 15 metros para fixação em paredes ou 
bases. Possui retração automática não exigindo esforço do operador, 
evita desgaste prematuro da mangueira, além de manter o ambiente 
organizado. Recomendada para concessionárias de veículos e caminhões, 
unidades móveis de lubrificação (comboio) e centrais fixas de lubrificação.


