
Equipamento de processamento
Bombas acionadas a ar para indústrias de processamento
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Líquidos principais
•  Tintas para pintura, selantes, revestimentos, 

tintas e corantes
• Produtos químicos
• Ácidos
• Líquidos corrosivos e abrasivos
• Lubrificantes
• Esmaltes cerâmicos
• Líquidos de lodo, lama e descartados
• Sabões, detergentes e solventes

Transferência e suprimento de tambor de 55 galões
Bombeia a partir dos seus tambores de 55 galões com nossas bombas de 
evacuação de duplo diafragma ou pistão. Elas oferecem taxas de fluxo de 
até 16 gpm e estão disponíveis em: alumínio, aço carbono, aço inoxidável, 
polipropileno e materiais de acetal de construção.

Suprimento e evacuação de tanque a granel
Husky™ duplo diafragma acionada a ar são ideais para descarregar 
tanques de qualquer tamanho abaixo ou acima do nível do solo. Elas estão 
disponíveis em uma grande variedade de tamanhos, incluindo: 1/4 pol. 
(6,3 mm), 3/8 pol. (9,4 mm), 1/2 pol. (12,7 mm), 3/4 pol. (19,1 mm), 1 pol. 
(25,4 mm), 1-1/2 pol. (38,1 mm), 2 pol. (50,8 mm) e 3 pol. (76,2 mm).

Manutenção e limpeza de produção
Projetado para confiabilidade robusta, as bombas acionadas de 
forma pneumática oferecem simplicidade em design, funcionamento 
e manutenção. Elas proporcionam alta pressão para água e produtos 
químicos de limpeza de até 3.000 psi e taxas de fluxo de até 9 gpm.

Aplicações principais
•  Transferência de líquidos dos tambores
•  Higienização de construções e equipamentos
• Remoção de líquidos descartados
• Descarga de líquidos
• Tanques e cárteres de drenagem
•  Transferência de ácidos em altas 

temperaturas
• Remoção e transferência de óleo
• Manutenção de equipamentos lubrificantes

TecnoLogiA Superior de BoMBeAMenTo

diafragma duplo/
evacuação 
do pistão

Husky™ duplo 
diafragma 
acionada a ar

pneumática



Movidas a ar para maior confiabilidade a um preço acessível!
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BoMBAS de TrAnSferênciA

Bombas de transferência Husky

número 
da peça descrição Tipo de tubo

233051 D52911 Tubo de polipropileno

233052 D51211 Tubo de aço inoxidável

233053 D51211 Tubo de alumínio

233054 D53266 Tubo de alumínio

233055 D53277 Tubo de alumínio

233056 D53211 Tubo de alumínio

233057 D54311 Tubo de aço inoxidável

• Tubo de sucção é submerso dentro do tambor - não a bomba
• Escovação rápida e fluxo imediato do produto
• Trata viscosidades de líquidos de até 5.000 cps e sólidos de até 0,09 pol. (2,29 mm)
• Fornece forte vedação ao ar para líquidos sensíveis a umidade
• Adaptador de rolha se adapta a qualquer abertura de rolha de 2 pol. (50,8 mm)

Bombas de pistão

número 
da peça

Material 
da bomba Tamanho

Tipo de  
assentamento pacotes certificado

226940 Aço carbono Tambor Disco PTFE/Couro UL, CE

226941 Aço carbono Tambor Disco Polietileno UL, CE

226942 Aço inoxidável Tambor Esfera Polietileno UL, CE

226944 Aço carbono Formato de toco Disco Polietileno UL, CE

226945 Aço inoxidável Formato de toco Esfera Polietileno UL, CE

226946 Aço carbono Tambor Disco PTFE CE

237129 Aço inoxidável Tambor Esfera PTFE CE

237132 Aço inoxidável Formato de toco Esfera PTFE CE

• Taxas de fluxo de até 5 gpm
• As versões de tamanho do tambor têm admissão submersa no 

material para escovação mais rápido de líquidos mais pesados
• Disponível com modelos opcionais de medida de toco e tambor
• Movidas a ar para maior confiabilidade e baixo custo
• Opções de controle de disco para líquidos de menor viscosidade

fast-flo® 1:1

Husky 515 
Transferência

Husky 716 
Transferência

Perfeita para líquidos de viscosidade baixa a média e materiais 
sensíveis a deformação. As bombas de transferência 
proporcionam confiabilidade superior a um preço acessível!



Visão geral do modelo

BoMBAS de dupLo diAfrAgMA AcionAdAS A Ar

 NOVIDADE! Husky 1050

Modelo
Husky 205  
plástico

Husky 307  
plástico

Husky 515  
plástico

Husky 716  
Metal

Husky 1050  
plástico

Husky 1050  
Metal

Husky 1590  
plástico

Husky 1590  
Metal

Husky 2150  
plástico

Husky 2150  
Metal

Husky 3275  
Metal

Tamanho 
da conexão

1/4 pol. (6,3 mm) 3/8 pol. (9,4 mm) 1/2 pol. (12,7 mm) ou  
3/4 pol. (19,1 mm)

3/4 pol. (19,1 mm) 1 pol. (25,4 mm) 1 pol. (25,4 mm) 1-1/2 pol. (38,1 mm) 1-1/2 pol. (38,1 mm) 1-1/2 pol. (38,1 mm) 2 pol. (50,8 mm) 3 pol. (76,2 mm)

Taxa de fluxo 
máxima*

5 gpm (19 lpm) 7 gpm (26 lpm) 15 gpm (57 lpm) 16 gpm (61 lpm) 50 gpm (189 lpm) 50 gpm (189 lpm) 100 gpm (379 lpm) 100 gpm (379 lpm) 100 gpm (379 lpm) 150 gpm (568 lpm) 275 gpm (1041 lpm)

Materiais de 
construção 
disponíveis

Polipropileno, 
Kynar (PVDF), Acetal

Polipropileno, Acetal Polipropileno, Kynar (PVDF), 
Acetal

Alumínio, Aço inoxidável 316 Polipropileno, Poli condutor,  
PVDF

Alumínio, 
Aço inoxidável 316, 
Hastelloy

Polipropileno, PVDF Alumínio, 
Aço inoxidável 316

Alumínio, 
Aço inoxidável 316

Polipropileno, PVDF Alumínio

disponível em 
seção central

Polipropileno Alumínio revestido Polipropileno Polipropileno Polipropileno, Poli condutor Alumínio revestido, 
Polipropileno, 
Poli condutor

Alumínio revestido, 
Aço inoxidável 316

Alumínio revestido, 
Aço inoxidável 316

Alumínio revestido, 
Aço inoxidável 316

Alumínio revestido, 
Aço inoxidável 316

Alumínio revestido

principais 
líquidos 
tratados

Materiais provenientes 
da água, tinta para 
pintura, revestimentos, 
tintas, produtos químicos 
de lavagem automotiva

Tintas para pintura, 
lubrificantes, tintas, 
selantes, solventes, 
revestimentos e corantes

Limpeza de líquidos, 
detergentes, produtos químicos, 
revestimentos cerâmicos, tintas

Óleo, água e a maioria dos                            
solventes

Produtos químicos, água 
superficial contaminada, 
adesivos, vernizes, 
dispersões, solventes 
e selantes, resinas, 
látex, selantes para 
preservação de madeira, 
tintas para concreto 
e primers, tintas

Produtos químicos, 
água superficial 
contaminada, 
adesivos, vernizes, 
dispersões, solventes 
e selantes, resinas, 
látex, selantes 
para preservação 
de madeira, tintas 
para concreto 
e primers, tintas

Produtos químicos, 
líquidos corrosivos, 
ácidos, látex, 
líquidos abrasivos, 
lodos e lamas

Ácidos, gases, limpeza 
de barcos, produtos 
químicos dissociados, 
álcalis, solventes, 
tintas e vernizes

Produtos químicos, 
resinas de pintura a granel 
e revestimento cerâmico

número 
do manual

308652 308553 308981 308981 312877 312877 308549 308441 308550 308368 308639

*Índices de fluxo são com o silenciador e não variam de acordo com o material do diafragma
Observação: Husky 307 e Husky 3275 somente estão disponíveis com válvulas a ar padrão. Todas as demais bombas estão disponíveis com válvulas a ar padrão ou remotas



reduza o tempo ocioso e economize dinheiro!

A VAnTAgeM dA HuSky

 NOVIDADE! Husky 1050

Modelo
Husky 205  
plástico

Husky 307  
plástico

Husky 515  
plástico

Husky 716  
Metal

Husky 1050  
plástico

Husky 1050  
Metal

Husky 1590  
plástico

Husky 1590  
Metal

Husky 2150  
plástico

Husky 2150  
Metal

Husky 3275  
Metal

Tamanho 
da conexão

1/4 pol. (6,3 mm) 3/8 pol. (9,4 mm) 1/2 pol. (12,7 mm) ou  
3/4 pol. (19,1 mm)

3/4 pol. (19,1 mm) 1 pol. (25,4 mm) 1 pol. (25,4 mm) 1-1/2 pol. (38,1 mm) 1-1/2 pol. (38,1 mm) 1-1/2 pol. (38,1 mm) 2 pol. (50,8 mm) 3 pol. (76,2 mm)

Taxa de fluxo 
máxima*

5 gpm (19 lpm) 7 gpm (26 lpm) 15 gpm (57 lpm) 16 gpm (61 lpm) 50 gpm (189 lpm) 50 gpm (189 lpm) 100 gpm (379 lpm) 100 gpm (379 lpm) 100 gpm (379 lpm) 150 gpm (568 lpm) 275 gpm (1041 lpm)

Materiais de 
construção 
disponíveis

Polipropileno, 
Kynar (PVDF), Acetal

Polipropileno, Acetal Polipropileno, Kynar (PVDF), 
Acetal

Alumínio, Aço inoxidável 316 Polipropileno, Poli condutor,  
PVDF

Alumínio, 
Aço inoxidável 316, 
Hastelloy

Polipropileno, PVDF Alumínio, 
Aço inoxidável 316

Alumínio, 
Aço inoxidável 316

Polipropileno, PVDF Alumínio

disponível em 
seção central

Polipropileno Alumínio revestido Polipropileno Polipropileno Polipropileno, Poli condutor Alumínio revestido, 
Polipropileno, 
Poli condutor

Alumínio revestido, 
Aço inoxidável 316

Alumínio revestido, 
Aço inoxidável 316

Alumínio revestido, 
Aço inoxidável 316

Alumínio revestido, 
Aço inoxidável 316

Alumínio revestido

principais 
líquidos 
tratados

Materiais provenientes 
da água, tinta para 
pintura, revestimentos, 
tintas, produtos químicos 
de lavagem automotiva

Tintas para pintura, 
lubrificantes, tintas, 
selantes, solventes, 
revestimentos e corantes

Limpeza de líquidos, 
detergentes, produtos químicos, 
revestimentos cerâmicos, tintas

Óleo, água e a maioria dos                            
solventes

Produtos químicos, água 
superficial contaminada, 
adesivos, vernizes, 
dispersões, solventes 
e selantes, resinas, 
látex, selantes para 
preservação de madeira, 
tintas para concreto 
e primers, tintas

Produtos químicos, 
água superficial 
contaminada, 
adesivos, vernizes, 
dispersões, solventes 
e selantes, resinas, 
látex, selantes 
para preservação 
de madeira, tintas 
para concreto 
e primers, tintas

Produtos químicos, 
líquidos corrosivos, 
ácidos, látex, 
líquidos abrasivos, 
lodos e lamas

Ácidos, gases, limpeza 
de barcos, produtos 
químicos dissociados, 
álcalis, solventes, 
tintas e vernizes

Produtos químicos, 
resinas de pintura a granel 
e revestimento cerâmico

número 
do manual

308652 308553 308981 308981 312877 312877 308549 308441 308550 308368 308639

*Índices de fluxo são com o silenciador e não variam de acordo com o material do diafragma
Observação: Husky 307 e Husky 3275 somente estão disponíveis com válvulas a ar padrão. Todas as demais bombas estão disponíveis com válvulas a ar padrão ou remotas
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BoMBAS de dupLo diAfrAgMA AcionAdAS A Ar

designação da bomba de diafragma
Os números das peças estão localizados na etiqueta 
de identificação na seção central de todas as bombas 
de diafragma Husky.

designação do kit da bomba de diafragma
Ao selecionar um kit, use os mesmos números de códigos das bombas 
quanto ao tamanho, assentamento, esfera/controles e diafragma da bomba.

d  X  X  X  X  X
Bomba de 
diafragma

peças 
molhadasTamanho 

da bomba

Assentamento
esferas/
controles

diafragmas

* Bombas plásticas de 1 polegada e maiores possuem conexões 
de flange
OBSERVAÇÃO: Bombas de alumínio de 3 polegadas têm conexões 
de npt ou flange de 3 polegadas

 TAMAnHo dA BoMBA (tipo e material de motor a ar) peçAS úMidAS ASSenTAMenToS eSferAS diAfrAgMA

0	 =	Sem	assento
2	 =	Acetal
3	 =	Aço	Stapolless
4	 =	SST	enrijecido
5	 =	TPE
6	 =	Santoprene
7	 =	Buna	N
8	 =	FKM
9	 =	Poli
A	 =	PVDF
B	 =	SST	com	vedação	FKM
C	 =		Santoprene	com	

vedação	FKM
G	 =	Geolast

1	 =	PTFE
2	 =	Acetal
3	 =	Aço	Stapolless
4	 =	SST	enrijecido
5	 =	TPE
6	 =	Santoprene
7	 =	Buna-N
8	 =	FKM
9	 =	Poli
A	 =	PVDF
G	 =	Geolast

0	 =	Sem	esferas/controles

1	 =	PTFE
5	 =	TPE
6	 =	Santoprene
7	 =	Buna-N
8	 =	FKM
G	 =	Geolast
P	=	PTFE	parafusado

0	 =	Sem	diafragma

 Tamanho da bomba Assentamentos esferas/controles diafragma

d  0  X  X  X  X
Bomba de 
diafragma

Tamanho 
da bombakit Assentamento

esferas/
controles diafragmas

informações de pedidos

noVidAde! 
ferramenta seletora 
Husky 1050
Para pedir uma Husky 1050, 

use a ferramenta seletora 

on-line ou entre em contato 

com nosso distribuidor.

Exemplo de ferramenta seletora de produto 
em www.graco.com/process.

1	=	1/4”	(6,35	mm)	Padrão:	seção	central	de	polipropileno	 1	=	Acetal	(npt)	 2	=	Acetal	 1	=	PTFE	 1	=	PTFE
2	=	1/4”	(6,35	mm)	Remota:	seção	central	de	polipropileno	 2	=	Poli	(npt)	 3	=	Aço	inoxidável	 2	=	Acetal	 5	=	TPE
3	=	3/8”	(9,52	mm)	Padrão:	seção	central	de	polipropileno	 3	=	Alumínio	(npt)	 4	=	SST	enrijecido	 3	=	Aço	inoxidável	 6	=	Santoprene
5	=	1/2”	(12,7	mm)	Padrão:	seção	central	de	polipropileno	 4	=	Aço	inoxidável	(npt)	 5	=	TPE	 4	=	SST	enrijecido	 7	=	Buna	N
4	=	1/2”	(12,7	mm)	Remota:	seção	central	de	polipropileno	 5	=	PVDF	(npt)	 6	=	Santoprene	 5	=	TPE	 8	=	FKM
5	=	3/4”	(19,05	mm)	Padrão:	seção	central	de	polipropileno	 6	=	Ferro	flexível	(npt)	 7	=	Buna	N	 6	=	Santoprene	 G	=	Geolast
4	=	3/4”	(19,05	mm)	Remota:	seção	central	de	polipropileno	 	 8	=	FKM	 7	=	Buna	N	 P	=	PTFE	parafusado
1”	(25,4	mm)	Consulte	a	Ferramenta	seletora	Husky	1050	 A	=	Acetal	*	(bsp)	 9	=	Polipropileno	 8	=	FKM	
B	=	1-1/2”	(38,1	mm)	Padrão:	seção	central	de	alumínio	 B	=	Poli	*	(bsp)	 A	=	PVDF	 9	=	Polipropileno	
C	=	1-1/2”	(38,1	mm)	Remota:	seção	central	de	alumínio	 C	=	Alumínio	(bsp)	 G	=	Geolast	 A	=	PVDF	
T	=	1-1/2”	(38,1	mm)	Padrão:	seção	central	de	aço	inoxidável	 D	=	Aço	inoxidável	(bsp)	 	 G	=	Geolast	
F	=	2”	(50,8	mm)	Padrão:	seção	central	de	alumínio	 E	=	PVDF	(bsp)	 B	=	SST	com	vedação	FKM	 	
G	=	2”	(50,8	mm)	Remota:	seção	central	de	alumínio	 F	=	Ferro	flexível	(bsp)	 C	=	Santoprene	com		 	
V	=	2”	(50,8	mm)	Padrão:	seção	central	de	aço	inoxidável	 	 						Vedação	FKM	 	
	K	=	3”	(76,2	mm)	Padrão:	seção	central	de	alumínio	 H	=	2	npt	Alum	estendido	 	 	
	 G	=	2	bsp	Alum	estendido

1	=	1/4”	(6,35	mm)
3	=	3/8	pol.	(9,52	mm)
5	=	1/2	pol.	(12,7	mm)	e	3/4	pol.	(19,05	mm)
1”	(25,4	mm)	Consulte	a	Ferramenta	seletora	
Husky	1050
B=	1-1/2	pol.	(38,1	mm)	bomba	de	metal	
C=	1-1/2	pol.	(38,1	mm)	bomba	de	plástico
F=	2	pol.	(50,8	mm)	bomba	de	metal
G=	2	pol.	(50,8	mm)	bomba	plástica
K=	3	pol.	(76,2	mm)
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HydrA-cLeAn®

Bombas de limpeza de alta pressão sob demanda

características e benefícios
• Versatilidade em pressão variável, fluxo e injeção química 

proporcionam a melhor ação de limpeza
• Disponível com injetores e acumuladores químicos
• A bomba de suprimento sob demanda pára quando válvula 

é fechada e funciona quando a válvula abre
• Produtos químicos de limpeza atravessam através da bomba, 

proporcionando níveis de concentrado acima de 5%
• Suporta diversas pistolas
• Para uso com água fria e quente até 93°C (200°F)

Aplicações usuais
• Refinarias de óleo
• Frotas de veículos, ônibus e sistemas de trânsito
• Equipamentos de construção pesada, veículos fora de estrada
• Equipamentos gerais para indústria
• Higienização

Hydra-clean nXT®

nr. do pedido 
do pacote

247549 ou 
247550

247551 ou 
247552

247553 ou 
247554

258664 ou 
258665

Proporção 
de pressão

12:1 23:1 30:1 45:1

Nr da peça do 
conjunto da bomba

N34DN0 N65DN0 N65DN0 N65DN0

Nr da peça inferior 
da bomba

247599 241648 687055 24B923

Construção SST SST SST SST

Kit de reparo 
de aço inoxidável

247881 222880 Consulte 
o manual 
311825

24C162

Construção UHMWPE/
CF-PTFE

UHMWPE/
CF-PTFE

UHMWPE/
CF-PTFE

UHMWPE/
CF-PTFE

Kits de reparo de 
vedação opcionais

207581 222875 222845 237713

Construção PTFE UHMWPE/
PTFE

UHMWPE/
PTFE

UHMWPE/
CF-PTFE

Kit de reparo 
do motor

Consulte 
o manual 
311238

Consulte 
o manual 
311238

Consulte 
o manual 
311238

Consulte 
o manual 
311238

Montagem na 
parede nXT

Montagem em 
carrinho nXT

Montagem 
em carrinho nXT 

(vista da traseira)

Os lavadores de pressão de alta capacidade Hydra-Clean 
da Graco suportam diversas pistolas e são perfeitas para 
uso em uma variedade de aplicações de limpeza no local.



SOBRE A GRACO

FILIAIS DA GRACO

VENDAS/
DISTRIBUIÇÃO/
MANUTENÇÃO

América do norte
Atendimento ao cliente

800-328-0211
Fax 877-340-6427

Fundada em 1926, a Graco é líder mundial em sistemas e componentes para tratamento de líquidos. Os produtos 
Gracomovimentam, medem, controlam, dispensam e aplicam uma grande variedade de líquidos 
e materiais viscosos usados em lubrificação de veículos, estabelecimentos comerciais e industriais.

O sucesso da empresa é baseado em seu comprometimento irretocável com a excelência técnica, manufatura 
de classe mundial e atendimento ao cliente incomparável. Trabalhando próximo aos distribuidores qualificados, 
a Graco oferece sistemas, produtos e tecnologia que definem o padrão de qualidade em uma grande variedade 
de soluções de tratamento de líquidos. A Graco fornece equipamentos para acabamentos com pulverização, 
película de proteção, circulação de tinta, lubrificação e distribuição de vedações e adesivos, juntamente 
com equipamentos de aplicação em energia para o mercado de empreitada. O investimento contínuo da 
Graco em gestão e controle de líquidos continuará a proporcionar soluções inovadoras para um mercado 
global diversificado.

A Graco Inc. está registrada na norma I.S. EN ISO 9001

ENDEREÇO DE 
CORRESPONDÊNCIA
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMÉricAS
MINNESOTA
Sede mundial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

CHINA
Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Room 118  1st Floor
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R. China 200233
Tel: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

CORÉIA
Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Korea 431-060
Tel: 82(Korea) 31 476 9400
Fax: 82(Korea) 31 476 9801

europA
BÉLGICA
Sede européia
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,  
Belgium
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

Ligue hoje para obter informações sobre o produto ou para pedir uma demonstração.

877-84grAco (1-877-844-7226) ou acesse www.graco.com.

ÁSiA e pAcÍfico
AUSTRÁLIA
Graco Australia Pty Ltd
Suite 17, 2 Enterprise Drive 
Bundoora  Victoria 3083
Australia
Tel: 61 3 9467 8558
Fax: 61 3 9467 8559

ÍNDIA
Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Gurgaon, Haryana, India 122001
Tel: +91 124 435 4208
Fax: +91 124 435 4001

©2010 Graco Inc. 344894 Rev. A 11/10    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. Todos os demais nomes comerciais e marcas são usados 
com a finalidade de identificação e são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

JAPÃO
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301


