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Descrição

Os Containers foram desenvolvidos para atender 
a necessidade das indústrias de grande porte na 
armazenagem de lubrifi cante, proporcionando não só 
a redução dos custos operacionais, pela facilidade no 
seu transporte, manuseio de carga e descarga, como na 
redução de riscos na contaminação do lubrifi cante.

É  também utilizado em sistemas de linhas utilitárias,  po-
dendo reabastecer diversas unidades de bombeamento.

O reservatório e a tampa são produzidos em polietileno 
na cor natural com média densidade, sendo protegidos 
por uma estrutura metálica capaz de suportar o contentor 
plástico, bem como possibilitando a fi rmeza necessária 
para a sua movimentação por empilhadeira vertical quando 
vazios. 

O nível de lubrifi cante é visualizado através de um disco 
de acompanhamento , o qual também tem por fi nalidade 
exercer uma pressão positiva na graxa utilizando-se da 
pressão atmosférica, facilitando a limpeza interna das 
paredes do reservatório, contribuindo para um melhor 
aproveitamento do lubrifi cante .

Reduz o risco de contaminação, por difi cultar o  contato 
humano com o lubrifi cante, indo de encontro às 
recomendações da norma ISO 14000.

Sua construção foi desenvolvida para o uso pleno de 
bombas de transferência Eximport modelo P-425/50 
(catálogo nº 32.425) o qual são produtos distintos para 
venda.
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Exemplo de Instalação

Lubrifi cante Graxas até NLGI 2
Volume 1000 L
Reservatório e tampa Polietileno
Estrutura Aço carbono
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Modelo Referência
Container 1000 Kg 657.000.000
Reservatório 657.001.000
Tampa 657.002.000


