
Motobomba Spider SR 40 PC 2

Motobomba Hidráulica modelo SR 40 PC 2, com motor a 
combustão interna, de 5,5 HP / 4,1 KW Honda, à gasolina, 04 
tempos, partida manual retrátil, ignição eletrônica, refriger-
ado a ar, para acionamento do sistema hidráulico, abafador 
de faísca, montada em chassi metálico estruturado, não ox-
idante e resistente, ergonômico, com alças para transporte 
e manuseio centralizado, permitindo assim uma melhor dis-
tribuição do peso para maior facilidade ao usuário, com pés 
de borracha anti-vibratórios. Bomba do tipo axial de três es-
tágios, permitindo mais velocidade no trabalho do socorrista. 
Projetada para utilização de 02 ferramentas simultâneas, sem 
perca da capacidade de fluxo e velocidade mesmo com duas 
ferramentas à plena carga, hidráulica, com conexão através 
de mangueiras coaxiais com conectores de engate 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 fechamento do fluxo. 
Utiliza fluido hidráulico mineral com baixa inflamabilidade e 
condutividade elétrica, de acordo com as normas interna-
cionais, especifica para este tipo de equipamento. Pressão 
máxima de trabalho de 720 BAR / 10.500 PSI. Reservatório 
de fluído hidráulico de 6,34 litros, em termoplástico com vi-
sor de nível, suficiente para usar até seis ferramentas, reser-
vatório de gasolina de 3,1 litros, para autonomia de 04 horas 
contínuas, Peso de 37 kg; dimensão de 497 x 467 x 492 mm 
(largura x altura x comprimento).contínuas, Peso de 23 kg; 
dimensão de 455 x 315 x 460 mm (largura x altura x compri-
mento). 

MotoBomba Hidráulica com capacidade de 
acionamento de 01 ou 02 ferramentas simul-
taneamente na versão Core®, com motor à 
gasolina, com bomba exclusiva do tipo axial 
de três estágios, permitindo assim uma maior 
eficiência no resgate, intercalando potência e 
velocidade com controle automático.
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Acompanha a motobomba tampas de proteção para os conectores contra detritos e chave de para alivio de 
pressão. Acessórios disponíveis não inclusos: unidade de iluminação em led, para trabalhos noturnos, sistema 
de encaixe para viaturas com travamento automático e destravamento através de botoeira. 

Equipamento atende e é certificado de acordo com a norma NFPA 1936 versão 2010 e EN 13.204.

Modelo Dimensões Pressão de trabalho Peso Estágios Acionamneto de
Ferramentas Certificação

Spider SR 40 PC 2 497 x 467 x 492 mm 720 bar 37. kg 03 02 NFPA 1936 - EN 13.204


