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de produção único e exclusivo, esta é
a identidade que distingue a Jurop desde 1976.
È um método não visível aos olhos mas que «pulsa»
vital dentro de cada produto nosso, das bombas
aos grupos motorizados, dos equipamentos aos
componentes.

pois cada elemento não segue nenhum
projeto de série, mas é concebido individualmente,
controlado pedaço por pedaço em cada característica
e montado de acordo com as necessidades
operacionais do cliente.

porque a pessoa está no coração
do nosso trabalho. Recebemos nosso cliente
para que ele possa verificar, passo a passo,
as fases de construção do seu produto
e possa sentir-se orgulhoso de «viver» algo sob
medida para ele.
Também prestamos toda a assistência técnica
à distância, antes, durante e depois da concepção,
construção e implementação autônoma
de bombas e equipamentos.

TEAM JUROP

único

estilo

exclusivo
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o estilo è na versatilidade

Para cada temperatura, em qualquer ambiente
(agrícola, industrial, civil e ambiental), para qualquer
dimensão: em todo lugar o equipamento Jurop
alcança a excelência nas operações. 
Feito exclusivamente «sob medida» para o cliente,
fazendo de cada veículo um equipamento único
e personalizado, os equipamentos se diversificam
pela forma que é dotado de acessórios e suporte
do sistema e, principalmente, para a função principal
de sua atividade.

Completado com bombas, acessórios e componentes
produzidos pela Jurop.
Cada material é sujeito a testes exaustivos de controle
funcional permitindo que tenhamos o máximo
cuidado para fornecer instruções de utilização e
manutenção, garantindo assim, um apoio constante
na qualidade e no tempo.

VAC

VAC JET

ADR

Reciclagem

Lava ruas

ATEX

Equipamentos especiais
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VAC

VAC JET

Para a aspiração de líquidos combinado com
a lavagem com água a alta pressão.

Equipamentos VAC dotados de bomba de água em alta
pressão e carretel lateral ou na parte de trás, hidráulico
ou manual (com tubulações de diâmetro e medidas variáveis)
para a lavagem.
As soluções para o compartimento de água são muitas de
acordo com a capacidade requerida para a correta distribuição
dos pesos e estética: anterior, concêntrica, separador interno
móvel, reservatórios laterais.

ADR

Para recolhimento e transporte de resíduos perigosos.

Equipamento dotado também de recolhimento diferenciado
devido a um tanque dotado de compartimento múltiplos, onde
a capacidade é variada e determinada pelo posicionamento
de um separador móvel, além disso é dotado de todas as
funcionalidade dos equipamentos VAC e VAC JET.

Reciclagem

Para a filtragem, recuperação e reutilização de água
de esgoto.

Equipamento que garante a disponibilidade constante
e autônoma de água limpa para operar, sem abastecimento
externo, em esgoto com limitada presença de água.
O sistema também permite o espessamento dos resíduos
líquidos do esgoto e o consequente transporte de material
sólido contido em frações mínimas de água. 
Em qualquer momento o equipamento pode ser convertido,
de modo automático, na combinação tradicional VAC JET.

Para aspiração e transporte de esgoto liquido.

Equipamentos instalados em chassis, reboques e
semi-reboques de modo fixo ou móvel. Adequado para sucção,
coleta, transporte de resíduos líquidos. O acionamento da
bomba para criar o vácuo e os serviços vem do cardan
principal com a tomada de força total, com um motor auxiliar
ou com a tomada de força a partir do motor para funcionar
parado ou em movimento.
Pode ser equipado com braço hidráulico ou carretéis de sucção
variados colocados atrás ou na parte superior do tanque.
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Lava ruas

Para a lavagem da superfície de estradas e irrigação.

Equipamento dotado de uma bomba de elevadas performances
ou de alta vazão de água, de um tanque para água
e de uma transmissão de potência para permitir o funcionamento
das bombas com o veículo em movimento.
As barras ajustáveis com os bicos nebulizadores podem ser
montadas em diversas posições no veículo (anterior, posterior
e abaixo do chassi), são adequadas também para a diminuição
da poeira fina.
A barra lava-estrada pode ser montada também
no combinado VAC JET.

ATEX

Para aspiração e limpeza em ambientes com perigo
de explosão.

Equipamentos combinados para recuperação ambiental
com aspiração de materiais altamente inflamáveis (pó, sólidos,
líquidos e lamas) e lavagem de condutores com presença
de sedimentos grossos.
São dotados de uma bomba para vácuo de elevada
performance, de elementos filtrantes e de quebra-chamas, de
uma bomba para água em alta pressão, bem como também
de uma bomba de transferência que permite movimentar os
fluídos densos independentemente do tanque.

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

Projetados e feitos sob encomenda para utilização específica
e particular.
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EIXOS

Os equipamentos podem ser montados sobre
veículos de 2 a 5 eixos.

FUNCIONALIDADES SUPLEMENTARES

Todos os equipamentos Jurop,

independentemente

da sua operatividade, podem

ser montados sobre veículos

de qualquer dimensão ou sobre

qualquer tipologia de chassis.

Além disso, podem ser providos

de um sistema automatizado de

gestão eletrônica e, caso existam

condições particulares ambientais

ou de trabalho, podem

ser equipados com box termicos

ou insonorizados para a proteção

dos componentes operativos.

Para os tanques são utilizados

vários tipos de aço inoxidável

ou aço ao carbono especial

autopassivante.

CHASSIS EXTRA

veículos off-road de tração integral
para uso em trilhos ferroviários
semi-reboques
equipos roll-off

SISTEMA ELETRÔNICO
Tronic

Sistema de gestão automatizada dos equipamentos
através de computador de bordo. Reduz o consumo
de combustível até o 50% e limita as emissões
de poluentes (gás de escape, ruído, lubrificantes).
Monitora constantemente o estado da máquina
otimizando a sua operatividade, além de reduzir
ao mínimo as intervenções de manutenção
do equipamento e do veículo.

Controle remoto

Sistema de gestão eletrônica dos equipamentos
à distância através de controle remoto industrial com
transmissor ergonômico ou tipo bolsa.
Pode ser integrado com instalação de vídeo com
telecâmera e monitor na cabine.

BOX INSONORIZADO

Célula insonorizada dentro da qual são montados o grupo
bomba e o motor auxiliar para reduzir ao máximo a emissão
de ruídos.
Adequada para equipamentos que trabalham em ambientes
urbanos e em horário noturno na maior parte do tempo.

BOX TÉRMICO

Sistema de encamisamento das bombas, do motor auxiliar
e do tanque para que não sofram alterações, desgastes
ou danos causados por climas particularmente rígidos.
Além disso, a operatividade da máquina pode ser garantida
por uma instalação de aquecimento da água que circula
dentro das tubulações.

ASPIRAÇÃO DE PÓ

Provendo os equipamentos com bomba de vácuo de alto
desempenho, com baterias de filtros apropriadas,
bombas de alta pressão e um tanque adequado, todos
os veículos podem remover, aspirar e transportar pó de
qualquer tipologia (perigosos ou não).
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Jurop em todos os tamanhos

GRUPOS MOTORIZADOS

grupos para aspiração e bombeamento de líquidos/lama

grupos para aspiração e compressão de ar

grupos para trituração de material biológico

grupos especiais

BOMBAS

bombas a vácuo de palhetas

bombas a vácuo de lóbulos/compressores

bombas de transferência

bombas mistas

triturador

tomadas de força

válvulas de 4 vias e de sobrepressão

ACESSÓRIOS E COMPONENTES

acessórios para equipamentos

componentes para linha de vácuo

A Jurop reserva-se o direito de fazer alterações
sem prévio aviso.
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JUROP spa
via Crosera, 50 · 33082 Azzano Decimo (Pn) Italy

tel.  ++39.0434.636811 · fax  ++39.0434.636812
www.jurop.it · info@jurop.it
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