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PRO MACH Com. e Ind. de Filtros Inds. Ltda. 

 
A Pro Mach fabrica sob encomenda equipamentos para sistemas de óleo lubrificante utilizados em usinas 
hidrelétricas atendendo as mais diversas especificações técnicas. 
 

 

TANQUES MÓVEIS 
Os tanques móveis podem ser fabricados em aço 
carbono, polietileno ou resina reforçada com fibra 
de vidro e são montados sobre base de em aço 
carbono perfil “U” com rodízios fixos e giratórios 
com freio e haste para tração manual ou 
motorizada. 
 

MODELOS 
TM-500 Cap. 500 litros 
TM-1000 Cap. 1.000 litros 
TM-2000 Cap. 2.000 litros 
TM-3000 Cap. 3.000 litros 
TM-4000 Cap. 4.000 litros 

 

ACESSÓRIOS 
Os tanques podem ser fornecidos ainda com vários 
acessórios incorporados como: visor de nível, 
chave de nível, filtro-desumidificador, mangueiras 
tipo industrial com válvulas e engates, etc. 

 

RESERVATÓRIO FIXO 
Os reservatórios fixos são dimensionados de acordo com 
as necessidades dimensionais e especificações técnicas do 
cliente e são projetados de acordo com a norma NBR 7821. 
 

CAPACIDADE 
A Pro Mach desenvolve projeto de reservatórios com 
capacidade de até 25 m3. 
 

ACESSÓRIOS 
Os reservatórios podem ser fornecidos ainda com vários 
acessórios incorporados como: visor de nível, chave de 
nível, filtro-desumidificador, mangueiras tipo industrial com 
válvulas e engates, etc. 
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FILTRO PRENSA 
O filtro-prensa é montado sobre uma estrutura metálica e 
é equipado com moto-bomba de deslocamento positivo, 
rodízios fixos e giratórios com freio, painel elétrico de 
controle e suportes para mangueiras e cabo elétrico. 
 
O conjunto de placas filtrantes fica alojado no interior de 
um reservatório que impede o vazamento de óleo no 
piso durante a operação e manutenção. Todo o óleo 
acumulado no reservatório retorna para a sucção da 
bomba e filtrado novamente. 
 

MODELOS 
FP-1000 Cap. 1.000 litros/hora 
FP-2000 Cap. 2.000 litros/hora 
FP-3000 Cap. 3.000 litros/hora 
FP-4000 Cap. 4.000 litros/hora 
FP-5000 Cap. 5.000 litros/hora 

 

ACESSÓRIOS 
O filtro-prensa é fornecido ainda com os seguintes 
acessórios incorporados: manômetro, mano-vacuômetro, 
pré-filtro, válvula de alívio, mangueiras tipo industrial com 
válvulas e engates. 

 

 

BOMBA MÓVEL 
O conjunto moto-bomba de deslocamento positivo é 
montado sobre uma estrutura metálica e é equipado 
com rodízios fixos e giratórios com freio, painel elétrico 
de controle e suportes para mangueiras e cabo elétrico. 
 

MODELOS 
BM-1000 Cap. 1000 litros/hora 
BM-2000 Cap. 2000 litros/hora 
BM-3000 Cap. 3000 litros/hora 
BM-4000 Cap. 4000 litros/hora 
BM-5000 Cap. 5000 litros/hora 

 

ACESSÓRIOS 
A bomba móvel é fornecida ainda com os seguintes 
acessórios incorporados: manômetro, mano-
vacuômetro, pré-filtro, válvula de alívio, válvula de by-
pass, mangueiras tipo industrial com válvulas e engates. 

 

 

OUTROS PRODUTOS 
A Pro Mach fabrica também os seguintes tipos de filtros: tipo cesto Duplex, auto-limpantes, Y, cartuchos, bags, 
temporários e especiais sob encomenda. Consulte-nos.  
 


