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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 autonomia

A bombas Jurop são garantia de confiabilidade,
durabilidade e versatilidade.
Logo a escolha da combinação, motores elétricos,
a combustão (gasolina ou diesel) ou ar.
Enfim o suporte no qual operar, fixo ou móvel.
Essa é a alma e a potência dos grupos motorizados
Jurop, autônomos, combinados e eficientes
em qualquer condição de trabalho na área agrícola,
industrial, naval, construção civil e saneamento
ambiental.

Não existe uma padronização da produção porque
a definição e a otimização do grupo é adequada
as exigências funcionais do cliente e de seu ambiente
de trabalho.

Grupos para aspiração e bombeamento
de líquidos/lama

Grupos para aspiração e
compressão de ar

Grupos para trituração de material
biológico

Grupos especiais

PN 106 DIESEL ESTACIONÁRIO

VL 14 ELÉTRICO ESTACIONÁRIO
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Grupos para aspiração e bombeamento de líquidos/lama

Grupos para aspiração e compressão de ar

Dotados de bombas para vácuo ou compressores e
combinados com um tanque, são ideais para aspirar líquidos
de várias natureza e pó.
São utilizados, consequentemente, em diversos setores como
o agrícola e industrial.
Vem empregados com bombas de palhetas ou lóbulos, com
vazão de até 107.000 l/min. (6.400 m3/h), também completo
de filtros e silenciadores, com potência de até 207 kW.

Dotados de bombas volumétricas de transferência da série VL,
são adequados para aspirar diretamente e bombear líquidos
de natureza diversas, lamas, produtos viscosos, óleos usados,
etc. Também com presença de corpos sólidos.
São ideais para o emprego seja no setor agrícola ou industrial.
Vazão até de 5.100 l/min. (306 m3/h), pressão máx. de 10 bar
potência atè 45 kW.

VL 4 GASOLINA ESTACIONÁRIO

VL 7 ELÉTRICO ESTACIONÁRIO

PVT 400 ELETRICO ESTACIONÁRIO

CT 80 ELETRICO ESTACIONÁRIO

VL 14 DIESEL PARA SUPORTE MÓVEL

PN 84 ELETRICO ESTACIONÁRIOPN 33 GASOLINA ESTACIONÁRIO
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Grupos para trituração de material biológico

Dotados de um triturador de dois eixos série AZ, são concebidos
para esmigalhar produtos vegetais (erva, ramos, fibras, restos
de produtos agrícolas, etc) e partes sólidas contidas nos líquidos
de depuração, transformando-os em materiais utilizados
nos sistemas de biogás.
São normalmente combinados com um grupo de transferência
da série VL.

Grupos especiais

BOMBA
para vácuo

para líquidos e lamas 

TRITURADORES

MOTOR
eléctrico

de combustào (diesel ou gasolina)

de ar

SUPORTE
estacionário

carrinho para movimentaçào
a mào 

carrinho reboque veloz

EQUIPAMENTOS

Os grupos motorizados Jurop
são feitos e fornecidos segundo
as requisições do cliente, em
grau de operar com qualquer
funcionalidade da bomba ou
triturador e com várias tipologias
de motores, elétrico, combustão
(diesel ou gasolina) e ar. Podem
ser também fixos ou móveis
baseados na necessidade
específica ou ambiente de
trabalho, no âmbito agrícola,
industrial, naval, construção
civil e saneamento ambiental.

AZ 35 ELÉTRICO ESTACIONÁRIO VL 17 ELÉTRICO ESTACIONÁRIO

GRUPO DE ASPIRAÇÃO, TANQUE 700 L GRUPO DE LAVAGEM ALTA PRESSÃO

Grupos motorizados fornecidos sob encomenda

para somente aspiraçào mediante
bomba de vácuo, completo de tanque
estacionario ou com carrinho;

combinados, dotados também
de sistema de lavagem;

para somente lavagem com 
água de alta pressão.
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Bombas de vácuo de palhetas [resfriadas por ar]
série PN · PNR/PNE · RV

para distribuidores de adubo organico liquido rebocaveis, equipamentos
combinados de vácuo e instalações de aspiração com uso intermitente.
A vazão varia de 2.600 a 15.200 l/min. (de 156 a 910 m3/h) com potência
de 3,3 a 19 kW.

Bombas de vácuo de palhetas [ resfriadas por água]
série LC · PR

para o uso em equipamentos de vácuo ou combinados de uso contínuo.
Podem ser montadas em caminhões ou equipamentos estacionarios.
A vazão varia de 8.500 a 53.000 l/min. (de 510 a 3.180 m3/h) com potência
de 14 a 72 kW.

Bombas de vácuo de lóbulos/compressores
série DL · PVT · CT

para o uso sem lubrificação a óleo, em equipamentos e instalações
de compressão e vácuo de líquidos e de pó. A vazão varia de 6.000
a 106.700 l/min. (de 360 a 6.400 m3/h) com potência de 12 a 207 kW.

Bombas de trasferencia
série VL

para a aspiração em âmbito industrial e agrícola de produtos densos
e viscosos, também com presença de sólidos. A vazão varia
de 200 a 5.100 l/min. (de 12 a 306 m3/h) com potência de 4 a 63 kW.

Bombas mistas
série JULIA

bomba de vácuo combinada com bomba centrífuga para aspirar líquidos,
adubo organico líquido, águas residuais, para posterior distribuição
à distância. Vazão da bomba de vácuo máx. 20.830 l/min. (1.250 m3/h)
e bomba centrífuga máx. 7.000 l/min. (420 m3/h) e potência máx. 80 kW.

Tomada de força
série SI

Triturador
série AZ

para a fragmentação de elementos vegetais e partes sólidas contidas nas
águas residuais.

Válvulas
de 4 vias para ar e de alivio de pressão para líquidos densos e viscosos.

BOMBAS

Projetadas para trabalhar

em instalações de qualquer

setor e em qualquer condição

ambiental, as bombas

são fabricadas segundo

os padrões metodológicos

Jurop submetendo cada

um dos materiais e peças

produzidas a rigorosos testes

de laboratório e inspeções

técnicas.

Jurop em todos os tamanhos

A Jurop reserva-se o direito de fazer alterações
sem prévio aviso.
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EQUIPAMENTOS

VAC
para aspiração e transporte de esgoto líquido.

VAC JET
para aspiração de esgoto líquido combinado com lavagem com água
em alta pressão.

ADR
para o recolhimento e transporte de lixos perigosos.

reciclagem
para filtragem, recuperação e reutilização de água de esgoto aplicado
aos equipamentos combinados.

lava ruas
viatura de lavagem de arruamentos.

ATEX
para aspiração e limpeza de ambientes com perigo de explosão.

equipamentos especiais 
projetados e feitos sob encomenda para utilização específica
e particular.

ACESSÓRIOS E COMPONENTES

acessórios para equipamentos

componentes para linha de vácuo

Realizados exclusivamente

«sob medida» segundo as

solicitações do cliente.

Podem ser adaptados

a qualquer dimensão do veículo,

montados sobre qualquer

suporte de transporte

e providos de qualquer

acessório ou componente.

Uma gama de elementos

acessórios foi projetada para

a ampliação ou complementação

da funcionalidade dos

equipamentos.

Componentes para finalizar

a linha de conexão das bombas

Jurop estão, por sua vez,

à disposição para a montagem

autônoma efetuada pelo cliente.
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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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