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Z-Class, o novo padrão para aplicações industriais

•Projeto com características de grande eficiência das 
bombas Z-Class; maior vazão do óleo no by-pass de alta 
pressão, temperatura de trabalho mais baixa, exigindo 
18% menos de corrente elétrica, quando comparadas 
com outras bombas.
•

•Motor elétrico embutido, resfriado por ventilador 
industrial integrado oferece maior vida útil e suporta 
rudes ambientais.

•Controle de baixa voltagem em certos modelos oferece 
segurança adicional para o operador. Múltiplas 
configurações de válvulas e reservatórios oferecem 
modelos específicos para solucionar as mais difíceis 
aplicações de fixação.

•De grande resistência, a carcaça moldada protege 
contra resíduos e contaminação os componentes 
elétricos, a fonte de energia elétrica e o visor de leitura 
do LCD.

•Leituras do LCD Fornecem uma quantidade de 
diagnósticos e possibilidades de leituras, nunca antes 
oferecidas por uma bomba elétrica portátil, (incluindo 
com válvulas elétricas, opcional em outros modelos).
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Exemplo de configuração 1 Modelo: ZE4420VMB
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ZE4420MB é uma bomba de 1 litro por minuto, 700 bar, 
com válvula manual de 4 vias e 3 posições, reservatório 
de 20 litros, acionada por motor monofásico de 115 
VCA, 50/60 hz e inclui pacote elétrico padrão.

Exemplo de configuração 2 Modelo: ZE6440SG-HNU
ZE6440SG-HNU é uma bomba de 3,27 I/min, 700 bar, 
com uma válvula elétrica de 4 vias, 3 posições, 
reservatório de 40 litros, acionada por motor trifásico de 
230 V CA, 50/60 Hz. Inclui pacote elétrico LCD e sensor 
de pedal com cordão de 3 metros, sem alças no 
reservatório e trocador de calor opcional.

Um Estágio ou Dois Estágios
Escolha bombas de um estágio para aplicações que 
necessitam de vazão constante, independente da 
pressão, tais como teste ou fixação. Bombas de dois 
estágios possuem maior sáida de vazão em baixa 
pressão para permitir movimentação mais rápidos em 
direção à carga, para menos tempo dos ciclos e maior 
produtividade.



Exemplos de Bombas
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Matriz da Bomba Elétrica ZE 

para Encomenda


