
For Smooth Operations

Sistemas de abastecimento 
de massa lubrificante 
AXKP e AXFP com bomba 
de lubrificante AXSP

para o alimentação  
de lubrificantes de média 
a alta viscosidade
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Bombas de lubrificante AXSP
A bomba de lubrificante de ar comprimido é a solução 
adequada para construções modulares.

Para requisitos variáveis, por exemplo, condições de 
pressão ou volume de transporte, é possível adaptar 
a bomba sem grande esforço.

O princípio fundamental: 
Com um manípulo basta desencaixar, de forma 
simples e rápida, o sistema de aspiração no motor 
pneumático e substituir por outro sistema de  
aspiração!

A bomba de lubrificante oferece a máxima segurança 
de procedimento e fornece fielmente lubrificantes 
de média a alta viscosidade e com uma pressão 
constante.

Disponível em diferentes relações de compressão e 
comprimentos para todos os recipientes existentes 
no mercado até 180 kg.

Encontra os diferentes 
comprimentos e relações 
de compressão da bomba 
de lubrificante no nosso 
website:
www.abnox.com

Código do modelo de bombas de lubrificante AXSP
AXSP  ∙ ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙  (V3.0)Bomba de lubrificante

Motor pneumático:

 S100 = Motor pneumático S100

Sistema de admissão:

 D13 = Sistema de admissão D13 (tradução 60:1)

 D20 = Sistema de admissão D20 (tradução 25:1)

Comprimento do tubo de admissão:

 L288 = Comprimento do tubo de admissão 288 mm

 L370 = Comprimento do tubo de admissão 370 mm

 L473 = Comprimento do tubo de admissão 473 mm

 L720 = Comprimento do tubo de admissão 720 mm

 L845 = Comprimento do tubo de admissão 845 mm

Opção de expansão da bomba de lubrificante:

 EV = Válvula de ventilação AXSP  

 00 = Sem
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compacto, eficiente,
moderno e potente

Bombas para pequenos recipientes 
AXKP (V3.0)
para processos rápidos

AXKP1 
Modelo básico com 
placa de seguimento

AXKP1 
para cartuchos conforme a DIN 1284

Bloqueio da altura

para uma troca rápida 
do recipiente sem 
risco de sujidade

Placa de seguimento com  
ventilação

Teremos todo o gosto em avaliar o 
tamanho mais adequado da placa de 
seguimento para o seu caso.

Indique-nos as três dimensões do 
recipiente que se seguem:
- Ø interno superior
- Ø interno inferior
- altura do recipiente

Encontra todos os dados  
técnicos, informações, peças  
de substituição, acessórios e 
filme de animação sobre o 
funcionamento no nosso website:
www.abnox.com
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Opções de expansão
para bombas para pequenos  
recipientes AXKP (V3.0)

Opção AB

Bloco de ligação com 
manómetro para a  
indicação da pressão 
de saída e com válvula 
esférica para ventilação

Opção EV

Válvula de ventilação  
diretamente na bomba de 
lubrificante AXSP

Opção EB

Bloco de ventilação 
com manómetro para a 
indicação da pressão de 
saída incluindo a opção 
válvula de ventilação EV
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Opções de expansão
para bombas para pequenos  
recipientes AXKP (V3.0)

Opção GZ

Centragem do recipiente

Opção N

Aviso elétrico de 
recarga e de  
esvaziamento

Opção L

Aviso acústic de  
esvaziamento  
paragem da  
bomba

Opção DR1

Válvula redutora da pressão Opção DR2

Válvula redutora da pressão 
com unidade de manutenção
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Código do modelo das bombas para pequenos recipientes 
AXKP

Exemplo de aplicação:

AXKP1-S25 com opção L-EV-DR1 
e válvula de dosagem AXDV-C3-HG

Bomba para embala-
gens pequenas AXKP ∙ – ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ – ∙ – ∙ ∙ – ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙ (V3.0)

Opção de expansão da 
estrutura:

 GZ =  Centragem do recipiente

 00 = Sem

Opção de expansão do regulador:

 DR1 = Válvula redutora da pressão

 DR2 =  Válvula redutora da pressão 
e unidade de manutenção

 000 = Sem

Placa de seguimento:
Número de referência conforme tamanho usado do recipiente

Tradução de pressão:

 S25 = Tradução de pressão 25:1

 S60 = Tradução de pressão 60:1

Tamanho da estrutura:

 1 = Recipientes 1 a 5 kg / cartucho 400 g (DIN 1284)

Opção de expansão sinal pneumático:

 L =  Aviso acústico de esvaziamento com paragem 
da bomba

 E = Aviso elétrico de esvaziamento

 N =  Aviso elétrico de recarga e de esvaziamento

 0 =  Sem

Opção de expansão da bomba:

 EV =   Válvula de ventilação AXSP

 AB =  Bloco de ligação com manómetro
   e válvula esférica para ventilação

 EB =   Bloco de ventilação com manómetro 
e com válvula de ventilação EV

 00 = Sem
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Opção de expansão da 
estrutura:

 GZ =  Centragem do recipiente

 00 = Sem

Opção de expansão do regulador:

 DR1 = Válvula redutora da pressão

 DR2 =  Válvula redutora da pressão 
e unidade de manutenção

 000 = Sem

AXFP1

O modelo básico com 
paragem da bomba. 
Se o nível de enchimento 
for baixo, a bomba 
desliga-se e impede a 
aspiração de ar!

Bombas de esvazimento de barris 
AXFP1 (V3.0) para pequenos
recipientes ou cartuchos

Encontra todos os dados  
técnicos, informações, peças  
de substituição, acessórios e 
filme de animação sobre o 
funcionamento no nosso website:
www.abnox.com
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Opção AB

Bloco de ligação com manómetro 
para a indicação da pressão de 
saída e com válvula esférica para 
ventilação

Opção EV

Válvula de ventilação 
diretamente na bomba 
de lubrificante AXSP

Opção L

Painel de operação 
com aviso acústico de 
esvaziamento

Opção EB

Bloco de ventilação com manómetro 
para a indicação da pressão de 
saída incluindo a opção válvula de 
ventilação EV

Opções de expansão 
para bombas de esvazimento 
de barris AXFP1 (V3.0)
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Opção de expansão da bomba:

 EV = Válvula de ventilação AXSP

 AB =  Bloco de ligação com 
manómetro e válvula esférica 
para ventilação

 EB =  Bloco de ventilação com  
manómetro e com válvula de 
ventilação EV

 00 = Sem

Opção de expansão sinal elétrico:

 N = Aviso elétrico de recarga e de 
   esvaziamento

 0 = Sem

Opção de expansão sinal pneumático:

 L = Aviso acústico de esvaziamento

 0 = Sem

Placa de seguimento:
Número de referência conforme tamanho usado do recipiente 

Tradução de pressão:

 S25 = Tradução de pressão 25:1

 S60 = Tradução de pressão 60:1

Tamanho da estrutura:

 1 = Recipientes 1 a 5 kg / cartucho 400 g (DIN 1284)

Código do modelo de bombas de esvaziamento de barris 
AXFP1
Bomba de esvazia-
mento de barris AXFP ∙ – ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ – ∙ – ∙  – ∙ ∙   (V3.0)

Bomba de esvaziamento de barris AXFP1 com 
comando de 2 mãos para o abastecimento 
seguro em termos de processo de lubrificantes 
de média a alta viscosidade.

Económico, fiável, seguro, 
     flexível, de fácil manutenção  
   e assistência
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Bombas de esvaziamento de barris 
AXFP3 / AXFP4 (V3.0) 
para recipientes  
até 180 kg

AXFP3 / AXFP4 
com caixas de controlo modernas 
incluindo comando de 2 mãos

Com indicação da pressão do sistema, 
de placas de seguimento e da bomba 
para a regulação e verificação da bomba 
de esvaziamento de barris

Opção LR

Com rodízio

Opção L / G

Aviso acústico de  
recarga e de 
esvaziamento
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Bombas de esvaziamento de barris 
AXFP3 / AXFP4 (V3.0) 
para recipientes  
até 180 kg

Opção AB

Bloco de ligação com manómetro para a indicação 
da pressão de saída e com válvula esférica para 
ventilação

Outras opções (não ilustradas):

Opção DG
Bloco de ligação com manómetro para a indicação 
da pressão de saída e com válvula esférica para  
ventilação, incluindo libertação da pressão

Opção EB
Bloco de ventilação com manómetro para a indicação 
da pressão de saída incluindo a opção válvula de 
ventilação EV

Placa de seguimento

Teremos todo o gosto em avaliar o 
tamanho mais adequado da placa de 
seguimento para o seu caso.

Indique-nos as três dimensões do 
recipiente que se seguem:
- Ø interno superior
- Ø interno inferior
- altura do recipiente

Opção SF
Com pé de suporte

Opção EV

Válvula de ventilação  
diretamente na bomba 
de lubrificante AXSP

Encontra todos os dados  
técnicos, informações, peças  
de substituição, acessórios e 
filme de animação sobre o 
funcionamento no nosso website:
www.abnox.com
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Código do modelo de bombas de esvaziamento de barris 
AXFP3 / AXFP4

Placa de seguimento:

Número de referência conforme tamanho usado do recipiente

AXFP ∙ – ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ – ∙ – ∙ ∙ – ∙ ∙    (V3.0)
Bomba de esvazia-
mento de barris

Opção de expansão da estrutura:

 SF = Pé de suporte  

 LR = Rodízio 

 00 = Sem

Tradução de pressão:

 S25 = Tradução de pressão 25:1

 S60 = Tradução de pressãoo 60:1

 M20 = Tradução de pressão 20:1 MAXI 

 M40 = Tradução de pressão 40:1 MAXI 

 M60 = Tradução de pressão 60:1 MAXI 

Opção de expansão sinal pneumático:

 L = Aviso acústico de esvaziamento

 G = Aviso acústico de recarga e de esvaziamento 

 0 = Sem

Tamanho da estrutura:

 3 = Recipiente até  50 kg

 4 = Recipiente até  180 kg

 Disponível a partir do tamanho da estrutura 3 (50 kg)

 Disponível a partir do tamanho da estrutura 4 (180 kg)

Opção de expansão da bomba:

 EV = Válvula de ventilação AXSP

 AB =  Bloco de ligação com manómetro e 
válvula esférica para ventilação

 EB =  Bloco de ventilação com manómetro e 
com válvula de ventilação EV

 DG =  Bloco de ligação com manómetro e 
válvula esférica e libertação da pressão

 00 = Sem

Bombas de esvaziamento de barris 
para grande produção 
AXFP3 MAXI / AXFP4 MAXI

A bomba de esvaziamento de barris 
de alto desempenho AXFP MAXI 
com elevada capacidade. 
Para recipientes até 180 kg.

Encontra todos os dados  
técnicos, informações, peças  
de substituição, acessórios e 
filme de animação sobre o 
funcionamento no nosso website:
www.abnox.com
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Código do modelo de bombas de esvaziamento de barris 
duplas 2xAXFP

Placa de seguimento:

Número de referência conforme tamanho usado do recipiente

2xAXFP ∙ – ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ – ∙ – ∙ ∙ – ∙ ∙    (V3.0)
Bomba de esvazia-
mento de barris dupla

Opção de expansão da estrutura:

 SF = Pé de suporte  

 LR = Rodízio 

 00 = Sem

Tradução de pressão:

 S25 = Tradução de pressão 25:1

 S60 = Tradução de pressão 60:1

 M20 = Tradução de pressão 20:1 MAXI 

 M40 = Tradução de pressão 40:1 MAXI 

 M60 = Tradução de pressão 60:1 MAXI 

Opção de expansão sinal pneumático:

 L = Aviso acústico de esvaziamento

 G = Aviso acústico de recarga e de esvaziamento 

 0 = Sem

Tamanho da estrutura:

 3 = Recipiente até  50 kg

 4 = Recipiente até  180 kg

 Dsponível a partir do tamanho da estrutura 3 (50 kg)

 Disponível a partir do tamanho da estrutura 4 (180 kg)

Opção de expansão da bomba:

 EV = Válvula de ventilação AXSP

 AB =  Bloco de ligação com manómetro e 
válvula esférica para ventilação

 EB =  Bloco de ventilação com manómetro e 
com válvula de ventilação EV

 DG =  Bloco de ligação com manómetro e 
válvula esférica e libertação da pressão

 00 = Sem

Bombas de esvaziamento de barris 
para grande produção 
AXFP3 MAXI / AXFP4 MAXI

Bombas de esvaziamento de barris 
duplas 2xAXFP (V3.0) 
para recipientes de 50 a 180 kg

A solução perfeita: 
Troca de barril sem interrupção  
do abastecimento de lubrificante! 
Comutação automática para 
o segundo recipiente quando  
o primeiro está vazio.

Encontra todos os dados  
técnicos, informações, peças  
de substituição, acessórios e 
filme de animação sobre o 
funcionamento no nosso website:
www.abnox.com
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Placa de seguimento:

Número de referência conforme tamanho usado do recipiente

AXFP ∙ – ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ – ∙ – ∙ ∙ – ∙ ∙ -Light (V3.0)
Bomba de esvazia-
mento de barris

Opção de expansão 
da estrutura:

 SF = Pé de suporte  

 LR = Rodízio 

 00 = Sem

Tradução de pressão:

 S25 = Tradução de pressão 25:1

 S60 = Tradução de pressão 60:1

Opção de expansão sinal pneumático:

 L = Aviso acústico de esvaziamento com paragem da bomba

 E = Aviso elétrico de recarga e de esvaziamento 

 0 = Sem

Tamanho da estrutura:

 2 = Recipiente até  25 kg

 3 = Recipiente até  50 kg

 4 = Recipiente até  180 kg

Opção de expansão da bomba:

 EV = Válvula de ventilação AXSP

 AB =  Bloco de ligação com manómetro e 
válvula esférica para ventilação

 EB =  Bloco de ventilação com manómetro e  
com válvula de ventilação EV

 00 = Sem

Código do modelo de bombas de esvaziamento de barris 
AXFP-Light

Bombas de esvaziamento de barris 
AXFP-Light (V3.0) 
para recipientes de 25 a 180 kg

A economicamente eficiente bomba 
de esvaziamento de barris  
AXFP-Light com comando de 1 mão.  
Para recipientes até 180 kg.

Encontra todos os dados  
técnicos, informações, peças  
de substituição, acessórios e 
filme de animação sobre o 
funcionamento no nosso website:
www.abnox.com
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Placa de seguimento:

Número de referência conforme tamanho usado do recipiente

AXFP ∙ – ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ – ∙ – ∙ ∙ – ∙ ∙ -Slim (V3.0)
Bomba de esvazia-
mento de barris

Opção de expansão da estrutura:

 SF = Pé de suporte  

 LR = Rodízio 

 00 = Sem

Tradução de pressão:

 S25 = Tradução de pressão 25:1

 S60 = Tradução de pressão 60:1

Opção de expansão sinal pneumático:

 L = Aviso acústico de esvaziamento com paragem da bomba

 E = Aviso elétrico de recarga e de esvaziamento

 0 = Sem

Tamanho da estrutura:

 2 = Recipiente até 25 kg

Opção de expansão da bomba:

 EV = Válvula de ventilação AXSP

 AB =  Bloco de ligação com manómetro e 
válvula esférica para ventilação

 EB =  Bloco de ventilação com manómetro e 
com válvula de ventilação EV

 00 = Sem

Código do modelo de bombas de esvaziamento de barris 
AXFP-Slim

Bombas de esvaziamento de barris 
AXFP-Light (V3.0) 
para recipientes de 25 a 180 kg

Bombas de esvaziamento de barris 
AXFP-Slim (V3.0) 
para recipientes de 25 kg

A substancialmente reduzida  
bomba de esvaziamento de barris AXFP-Slim 
com comando de 1 mão. 
Para recipientes até 25 kg.
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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.


