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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 composição

Pequenos ou de grandes dimensões, simples ou
complexos, mecânicos ou tecnológicos, os acessórios
Jurop são elementos construtivos, opcionais ou
estéticos projetados com atenção especial
às necessidades do cliente para incrementar a
funcionalidade das máquinas, aumentar a comodidade
de trabalho ou proporcionar a manutenção
ou a montagem autônoma.

A experiência direta com as próprias ferramentas
e ensaios práticos na fase de projetação, rigorosos
testes de controle em cada uma das peças,
assistência à distância, possibilidade de composição
personalizada garantem a fiabilidade e a flexibilidade
dos componentes e dos acessórios Jurop
também em relação a equipamentos e máquinas de
outras empresas.

Acessórios para equipamento

Componentes para linha de vácuo
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Os equipamentos podem ser
montados com elementos funcionais
ideais para qualquer exigência
operacional, de posicionamento
no veículo ou segundo as
necessidades do ambiente de
trabalho. A Jurop fornece uma gama
completa de acessórios,
componentes, bombas,
compressores necessários para
a completa montagem do
equipamento. Tais acessórios
para equipamentos são fornecidos
testados um a um e prontos para
a montagem cuidadosa
do construtor.

Acessórios para equipamentos

BOCA DE VISITA

Boca de visita de diâmetro
300 até 500 mm
em aço ao carbono ou
inoxidável ideal para
pressão de até 4,0 bar.

FECHOS E DOBRADIÇAS

• Fechos para o fundo
posterior, manuais,
de volante, com suporte.

• Fechos para o fundo
posterior do tipo
automático e
acoplamento, hidráulicos.

• Dobradiças superiores
para o fundo com
abertura do tipo regulável.

• Cilindros hidráulicos de
abertura.

CARRETEL ASPIRAÇÃO

• Carretel de Aspiração
colocado em cima do
tanque, em inox ideal para
mangueiras de DN 80÷150
– com braço fixo;
– com braço lateral
extensível;

– com braço central
extensível, com
levantamento, com 
mangueira única ou dupla.

• Carretel de aspiração
posterior dobrável ideal
para mangueiras
de DN 80÷100.

BARRA LAVA ESTRADA

Completa de elementos
de movimentação.
Orientação horizontal
automático.
Bicos fixos orientáveis
manualmente.

BRAÇO HIDRÁULICO

Braço hidráulico de
aspiração DN 80÷150
e DN 200.
• Rotação automática
de ~ 300°.

• Extensível
automaticamente.

• Levantamento hidráulico.
• Completa de controles
e comandos.

VISOR DE NÍVEL

Para os compartimentos
de água e esgoto.
• Visor de nível de taça.
• Visor de nível de vidro
plano.

• Nível flutuante interno
e índice externo.

• Níveis tubulares
DN 32÷75 e DN 100.

BOMBAS E ACESSÓRIOS

Bombas de vácuo de palhetas
resfriadas por ar/água,
com vazão atè 53.000 l/min.
e sopradores de lóbulos de alta
eficiência com vazão
atè 100.000 l/min.

Bombas de transferência de
líquidos viscosos e lamas
vazão atè 2.700 l/min. e pressão
máx. 10 bar.

Compressores de lobulos
para descarga com vazão atè
6.400 m3/h.

Bombas de hidro triplex com
potência até 180 kW.

B

C

D
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CARRETEL DE ÁGUA
POSTERIOR

• Carretel posterior para
mangueira de água
de alta pressão
e de desbandeiramento
manual ou automático,
também com guia-tubo
manual ou automático. 

• Carretel posterior fixo.
• Em aço ao carbono ou inox.
• Ideal para mangueiras
de ¾" a 1 ¼" até no
máx. 160 m.

• Juntas giráveis de ½ a 1 ¼.

FUNDO INTERNO

Fundo interno móvel feito
em aço ao carbono
ou inox.
Posições de parada
manuais ou automáticas.

TOMADA DE FORÇA

Tomada de força integral
com uma ou duas
seções.
Inserimento pneumático
completo de embreagem.
Máx. 3.000 kgm.

GRUPOS RETROCABINE

Completos de reservatório
de óleo, cilindro
de levantamento e radiador
ar/óleo/água.

VÁLVULAS DE CARGA
E DESCARGA

• Válvulas de guilhotina.
• Válvula de esfera.
• Em fundição de aço ou inox.
• Acionamento manual ou
pneumático.

CARRETEIS ÁGUA
LATERAIS

• Carretel de rotação
manual ou hidráulico.

• Fixo ou pivotante.
• Guia-tubo manual
ou automático.

• Feitos em aço ao carbono
ou inox.

• Ideal para mangueiras
½÷¾ de comprimento
máx. 80 m.

PAINEL DE COMANDO

Caixa em aço inoxidável.
Porta com abertura
de vidro mais abertura
lateral para inspeção.
Completa de
instrumentação com fio.

FILTROS DE ÁGUA

Corpo em alumínio.
Cesta com rede em aço
inoxidável 54 mesh.
Vazão de água
de até 350 l/min.
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As bombas para vácuo Jurop
são produzidas para operar
autonomamente com a máxima
eficiência e para interagir
corretamente com todos
os elementos coligados de
um equipamento ou sistema.
São fornecidos pela Jurop
os componentes para a linha
de vácuo, para vazão
de ar de até 100.000 l/min,
para a realização de um sistema
fixo ou a construção
de equipamentos móveis.

Componentes para linha de vácuo

DEPURADOR SECUNDÁRIO

• Do tipo normal com vazão
de até 15.000 l/min.

• De ciclone com vazão
de até 100.000 l/min.

• Completos de flutuador
interno e visor de nível.

• Feitos em aço inox
ou também aço ao carbono
galvanizado.

POÇOS DE ASPIRAÇÃO

• Do tipo com cobertura
de redoma ou também
com cobertura plana.

• Diâmetro externo
350 mm.

• Esfera flutuante
em inox diâmetro
150÷200 mm.

SILENCIADORES

• Para descarga
e de injeção de ar.

• Acomodado na posição
vertical ou horizontal.

• Com ou sem remoção
de óleo.

• Vazão de ar de até
a 100.000 l/min.

VÁLVULAS VARIADAS

• De 4 vias vácuo-pressão
manuais ou motorizadas
com diâmetro de até 8".

• De não-retorno.
• De segurança
de alta-pressão ou
quebra-vácuo.

FILTROS AR
E QUEBRA-CHAMAS

• Filtros de ar em
aspiração com vazão
de até 100.000 l/min.

• Dispositivos
quebra-chamas
ATEX/EX IIGTS
mod. DRF para vazões
de até 6.400 m3/h.

MOTORIZAÇÕES
PARA BOMBA

• Mecânica, com corrêas,
polia e embreagem
pneumática.

• Hidráulica em baixa
ou alta pressão.

BOMBAS DE VÁCUO

Bombas de palhetas lubricadas, 
resfriadas por ar ou água com
vazão de até 53.000 lt/min.
e completa de:

– filtro de ar em aspiração;
– válvula de não-retorno;
– válvula de 4 vias
vácuo-pressão;

– coletores de ligação.

Sopradores de lóbulos sem
lubrificação, resfriados
mediante inseção de ar com
vazão de até 100.000 lt/min.
e completos de:
– filtro de ar em aspiração;
– válvula de não-retorno;
– válvula de 4 vias
vácuo-pressão;

– coletores de ligação.
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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

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.

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


