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Bombas
de Lubrificação,
bombas de graxa 
de enchimento 

  
Lubrificação
Profissional de A a Z



MURALT

ABNOX WANNER

mINI WANNER

Lubrificação profissional

A função permanente e durável de 
qualquer componente mecânico só 
pode ser garantida pela lubrificação 
adequada. Para maior confiabilidade 
do processo, ABNOX, portanto, oferece 
uma gama abrangente de alavanca 
manual profissional, “one-hand” e 
bombas manuais de pressão de graxa 
para todos os campos de aplicação.

Qcomo Qualidade

Todos os equipamentos de  
ubrificação é fabricado a partir 
de materiais de alta qualidade 
e com a máxima precisão. 

Ccomo Custo-efetividade

Dosagem exata, garante que os  
lubrificantes são aplicados com a  
maior eficiência possível.

Fcomo Flexibilidade

Todos os equipamentos de lubrificação 
podem ser preenchidos manualmente 
ou usando bombas de enchimento.
As bombas de graxa Muralt e ABNOX 
WANNER também são adequados 
para a utilização de cartuchos.

Scomo duração do Serviço

Bombas de graxa ABNOX foram 
projetadas para muitos anos de uso 
permanente, sem perda de eficiência.



AX-400

Ccomo Conforto 

O máximo de conforto - é o que você vai 
receber de nossa bomba de mão elétrico, 
o que é apropriado particularmente para 
uso em baixas temperaturas e para a  
aplicação de lubrificantes viscosos (até 
NLGI 3), sem restrições de função.

Ecomo Ergonomia

Ergonomia e praticidade para permitir um 
trabalho seguro e à prova de fadiga. 

Bombas de mão 
para Óleo e graxa 



Lubrificação 
de recipientes cilíndricos

AX-2000
Equipamento 
de Lubrificação 
Elétrica  
Operado

Fornecimento garantido

Confiabilidade do processo só pode ser 
garantida se o fornecimento de lubrificantes 
é garantido. Por esta razão, ABNOX oferece 
uma gama completa de bombas de 
enchimento, equipamento de lubrificação e 
bombas manuais para recipientes.

Mcomo Sistema Modular

Equipamentos de lubrificação e bombas 
de preenchimento estão disponíveis para 
todos os recipientes habituais 14-180 kg.

Operado a Ar 
Equipamentos  
Lubrificação

Equipamento de 
Lubrificação com 
operação manual 
(apenas 14-18 kg)



Lubrificação 
de Containers cónicas

Fcomo Fácil manutenção

Todos os equipamentos de lubrificação 
pode ser facilmente limpo e mantido com 
um mínimo de paralisação.

AX-2000
Equipamento 
de Lubrificação 
Elétrica  
Operado

Equipamentos 
de Lubrificação 
operado a Ar 
comprimido

Bcomo Baixo ruído

O equipamento de lubrificação elétrico 
operado e ar-operado trabalha com 
ruído excepcionalmente baixo para uma 
operação segura, sem proteção contra o 
ruído.



Enchimento
de recipientes cilíndricos

Mcomo Manipulação

Rápido abastecimento do 
equipamento de lubrificação 
por curtos movimentos da 
mão. Ccomo a Contaminação 

Abastecimento hermético protege contra 
as inclusões de ar e contaminação no 
lubrificante. 

Bomba  
manual de 
preenchimento

Air-Operated 
bomba de  
enchimento

Você vai encontrar todos os dados 
técnicos, informações, produtos e 
acessórios em nosso site: 
www.abnox.com



Abastecimento 
de recipientes cónicos

Pcomo Preciso

Todos os equipamentos de lubrificação 
são fabricados com qualidade suíça, 
máxima precisão.

Ccomo Confiabilidade

Materiais de alta qualidade e os projetos 
de construção sofisticados garantem a 
confiabilidade absoluta.

Bomba 
manual de 
preenchimento

Ar-Operated 
bomba de 
enchimento
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For Smooth Operations

Head office:
ABNOX AG
Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
+41 41 780 44 55
sales@abnox.com
www.abnox.com

Corporate office USA: 
ABNOX CORPORATION
1949 Northeast 164th Street
North Miami Beach, FL-33162, USA
+1 754 400 9042
info.us@abnox.com
www.abnox.us

Tecnologia de lubrificação
Aparelhos de lubrificação e  
enchimento de operação  
manual, elétrica e pneumática  
para a alimentação de massas 
lubrificantes e óleos.

Tecnologia de dosagem
Válvulas doseadoras, 
Elementos de comando,
aplicações específicas da  
peça de trabalho.

Abastecimento de  
lubrificante
Sistemas elétricos e pneumáti- 
cos de alimentação de massa 
lubrificante e bombas para a 
alimentação de lubrificantes de 
média ou alta viscosidade.

Tecnologia de tensão
Bomba de alavanca de alta  
pressão para operação com 
uma ou duas mãos, válvulas  
de alta pressão, bombas  
pneumáticas e elétricas de  
alta pressão, sistemas  
tensores.

Soluções para os clientes
Desenvolvimento de sistemas  
de dosagem e de lubrificação  
de acordo com as necessidades  
do cliente, desde dispositivos  
e máquinas para prender e  
soltar ferramentas e peças de 
trabalho.

Solicite-nos informações 
atualizadas ou visite-nos 
no nosso website.


