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Motobomba SPU 16 BC  A Bateria

Motobomba Hidráulica modelo SPU 16 BC autônoma à ba-
teria, com motor elétrico de 36 V, monofásico, para aciona-
mento do sistema hidráulico, montada sob uma carcaça em 
termoplástico de alta resistência a impactos, não oxidante e 
resistente, ergonômico, com alça para transporte e manuseio 
centralizado, permitindo assim uma melhor distribuição do 
peso para maior facilidade ao usuário, com pés de borra-
cha anti-vibratórios. Bomba do tipo axial de três estágios, 
permitindo mais velocidade no trabalho do socorrista. Pro-
jetada para utilização de 01 ferramenta hidráulica, com con-
exão através de mangueiras coaxiais com conectores de en-
gate rápido e com sistema de segurança com travamento 
automático. O sistema permite a troca de ferramenta sem 
necessidade de desligar o motor ou direcionamento e fecha-

-
mento. Com sistema de iluminação de led para trabalhos 
noturnos e leitura de carga da bateria. Extremamente silen-
ciosa 75 dB em plena carga, livre de emissões de gases, ideal 

-
das e outros mais. Pressão máxima de trabalho de 720 BAR 

em termoplástico com visor de nível, Peso de 17,7 kg com 
bateria; autonomia de 90 minutos em plena carga e de 180 
minutos ligada, dimensão de 530 x 252 x 388 mm (largura x 
altura x comprimento).

MotoBomba Hidráulica com capacidade de 
acionamento de 01 ferramenta simultanea-
mente na versão Core®, com motor à gasoli-
na, com bomba exclusiva do tipo axial de três 

-
cia no resgate, intercalando potência e veloci-
dade com controle automático.
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Aplicação:

Acompanha a motobomba tampas de proteção para os conectores contra detritos e chave de para alivio 
de pressão. Acompanha uma bateria. Acessórios disponíveis não inclusos: sistema de encaixe para viaturas 
com travamento automático e destravamento através de botoeira, cabo para carregar bateria, carregador de 
bateria externo, bateria reserva. 

Modelo Dimensões Pressão de trabalho Peso Acionamneto de
Ferramentas

SPU 16 BC a Bateria 530 x 252 x 388 mm 720 bar 17.7 kg 01 NFPA 1936 - EN 13.204
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Bateria motobomba SPU 16 BC  A Bateria
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• Possui nível de ruído muito reduzido diminuin-
do o stress das vítimas e facilitando a comunicação 
entre os socorristas. emissão sonora a 4 m / 1 m 
(com carga) dB(A) 65 / 74

• Sem emissão de gases emitidos por uma moto-
bomba, podendo ser utilizado em ambientes fer-

-
neos.

• Alimentado por tecnologia de bateria de iões de 
lítio

• A Bateria possui longo tempo de operação

• Sem efeito de memória (vício de Bateria)

• O indicador LED mostra a capacidade da bateria 
durante a utilização; quando a ferramenta é de-
sligada, ou quando a bateria não se encontrar na 
ferramenta.

• Bateria recarregável 100% em 60 minutos

• Ideais para transporte  aéreo

• Proporciona uma troca simples e fácil da bateria 
mesmo em locais mais apertados através de um 
sistema de encaixe/desencaixe é possível  substitu-
ir a bateria com uma só mão, em poucos segundos

• Adequadas a todas as condições climáticas

• Adequadas para a utilização em temperaturas 
abaixo de zero, até -20°C

• Adequadas para a utilização em condições 
climáticas úmidas

Indicações

- Modelo:.......................................................................SPU 16 BC  
- Capacidade:....................................................................10 Ah 
- Energia:.......................................................................360 Wh  
- Tempo de carregamento:.........................................60 min. 
- Tipo de bateria:...............................................................Li-Ion 
- Tensão:............................................................................36 VDC  
- Peso , pronto para uso:.................................................4.9kg
- Dimensões:............................................272 x 150 x 98 mm 

Acessórios & Opicionais

Carregador de Bateria Bolsa para acomodação 
da Bateria
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