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BOMBAS PORTÁTEIS DE PRECISÃO
PARA A CALIBRAÇÃO DE PRESSÃO E VÁCUO

U  modelos Pneumáticos 
para Vácuo e Pressão  
de 41 bar (600 psi)

U  modelo Hidráulico de 0 a 
690 bar (0 a 10.000 psi)

U  Vernier de Precisão para 
Ajustes Finos

U  Projetado para Alta 
Confiabilidade e Alto 
desempenho

Bombas Omega de calibração 
de precisão da série HPP 
são projetadas para fornecer 
confiabilidade de longo prazo  
em ambientes agressivos. Quatro 
modelos estão disponíveis para 
cobrir intervalos de vácuo até 690 
bar (10.000 psi). As bombas podem 
ser compradas separadamente ou 
como um kit que inclui um estojo de 
transporte, tubos e conexões. 

As bombas HPP-100 e HPP-VAC 
são econômicas e projetadas para 
operar no intervalo de 0 a 6,9 bar 
(0 a 100 psi) ou de 0 a -0,95 bar (0 
a -28 pol. Hg de vácuo). Ambos os 
modelos apresentam O-rings duplos  
em todos os pistões para o bom 
funcionamento, sem vazamento. 
Uma válvula Schrader a “prova 
de danos mecânicos” substitui a 
válvula de agulha, comumente 
usada para o respiro.

Bomba pneumática  
HPP-600 , mostrada menor 

que o tamanho real

Série HPP

Bomba pneumática  
HPP-VAC, para 

informações sobre 
pedidos consulte 

a próxima página, 
mostrado em escala 

menor que a real.

HPP-600 
A HPP-600 é uma bomba 
pneumática que pode gerar tanto 
vácuo como pressão. Abrange  
o intervalo de vácuo de -0,95 bar  
(28 pol.Hg) a 41 bar de pressão 
(600 psi). O-rings duplos, válvulas 
de retenção de grandes dimensões 
e uma válvula de respiro a “prova 
de danos mecânicos” asseguram 
a operação suave e livre de 
problemas.

HPP-10K 
A bomba hidráulica do HPP-10K 
pode gerar pressão de 0 a 690 bar 
(0 a 10.000 psi). É compatível com 
a maioria dos fluidos hidráulicos, 
óleos e água. Um ajuste de precisão 
e controle de curso permite uma 
escorva rápida ou curso mais curto 
para bombear mais facilmente em 
alta pressão. Possui um reservatório 
resistente ao estilhaçamento, sistema 
triplo de filtragem e uma válvula de 
alívio de pressão embutida.

DE 2 ANOS
GARANTIA



A-49

esPeCIFICAÇÕes
(HPP-100/HPP-VAC)
Intervalo:  
 HPP-100: 0 a 6,9 bar (0 a 100 psi)
 HPP-VAC: 0 a -0,95 bar  
 (0 a-28 pol. Hg de vácuo)
Conexões: (2) portas 1⁄8 NPT fêmea
tamanho: 229 compr. x 38 diâm. mm 
(9 x 1,5")
Peso: 680 g (1,5 lb)

esPeCIFICAÇÕes
(HPP-600)
Intervalo: -0,95 de 41 bar  
(-28 pol. Hg até 600 psi)
Conexões: Topo 1⁄4 BSP  
fêmea, lado 1⁄8 BSP fêmea  
(adaptadores NPT incluídos) 
Peso: 907 g (2 lb)

esPeCIFICAÇÕes
(HPP-10K)
Intervalo: 0 a 690 bar (0 a 10.000 psi) 
Conexões: Topo 3⁄8 BSP fêmea, 
lado 1⁄4 BSP fêmea (adaptadores  
de 1⁄4 NPT incluídos) 
Fluidos recomendados: Água destilada 
ou óleo hidráulico com base mineral
Partes úmidas: Aço inoxidável, 
poliuretano, PTFE e nitrilo
Peso: 1,4 kg (3 lb)

 nº do modelo  desCrIÇÃo
 HPP-Hose Tubulação 0,6 m (2') com conexões 1⁄8 NPT para HPP-100 ou HPP-VAC
 HPP-600-Hose  Tubulação 0,6 m (2') com conexões 1⁄8 NPT para HPP-600
 HPP-10K-Hose  Tubulação de alta pressão com 0,9 m (3') para HPP-10K com (2) adaptadores de ponto  
  de teste 1⁄4 BSPM auto vedantes
 HPP-10K-FW  Filtros de reposição e arruelas para HPP-10K

ACessórIos (Custo Adicional)

 Para fazer seu pedido
 APenAs BomBAs
 nº do modelo desCrIÇÃo
 HPP-100 Bomba pneumática de pressão portátil, 0 a 6,9 bar (0 a 100 psi)
 HPP-VAC Bomba pneumática de vácuo portátil, 0 a -0,95 bar (0 a -28 pol. Hg de vácuo)
 HPP-600 Bomba pneumática de vácuo/pressão portátil, -0,95 de 41 bar (-28 pol. Hg até 600 psi)
 HPP-10K Bomba pneumática de pressão portátil, 0 a 690 bar (0 a 10.000 psi)

 KIts de BomBA (Kits incluem bomba, maleta de transporte, tubos com encaixes)
 HPP-100-KIt Bomba HPP-100, maleta de transporte, HPP-HOSE e medidor de 64 mm (21⁄2") 
 HPP-VAC-KIt Bomba HPP-VAC, maleta de transporte, HPP-HOSE e medidor de 64 mm (21⁄2") 
 HPP-600-KIt Bomba HPP-600 ,maleta de transporte e HPP-600-HOSE
 HPP-10K-KIt Bomba HPP-10K, maleta de transporte, garrafa de fluido e HPP-10K-HOSE

É fornecido completo com manual do usuário. As unidades com conexões BSP também incluem adaptadores NPT.
Exemplos de pedido: Bomba de pressão HPP-100, portátil, 0 a 6,9 bar (0 a 100 psi). 
HPP-600-KIT, kit de bomba a vácuo de 41 bar (600 psi) com maleta de transporte, tubos e conexões.

HPP-10K-KIt kit de 
bomba hidráulica, 

mostrado menor que 
o tamanho real, em 

seguida, em escala real.

HPP-10K-KIt inclui um estojo  
de transporte, tubos com encaixes 
e uma garrafa de fluido.
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