
Atlas Copco
Bombas de vácuo de palheta lubrificada 
GV 20-300, 20-365 m3/h, 12-215 cfm



Limpo e efi ciente 
O circuito de separação de óleo da GV 20-300 foi otimizado para minimizar os vapores de 

óleo no gás de exaustão. A válvula de entrada sem retorno protege a bomba de vácuo 

contra rotação reversa em caso de parada sem ventilação. O dispositivo também protege o 

ponto de uso contra a aspiração repetida do óleo.

 

. 

Recursos Inovadores
Atlas Copco adicionou à série GV 20-300 recursos inovadores que garantem o melhor 

desempenho possível ao menor custo do ciclo de vida possível. O lastro de gás embutido 

se ajusta ao padrão para ajudar na capacidade em lidar com a água. Outras funções 

integradas incluem a retenção de lubrifi cante e mecanismo de retorno, o que signifi ca que 

essas máquinas podem operar continuamente entre 400 mbar(a) e a máxima pressão.

Atlas Copco – Seu especialista em vácuo
Na Atlas Copco, desenvolvemos as mais modernas bombas de vácuo há muitos anos, utilizando nossas tecnologias. Estamos sempre em busca 

da inovação, melhoria de desempenho e novas áreas de aplicação. As características de nossas bombas de vácuo com palheta fi zeram da Atlas 

Copco o destaque mundial como fornecedor de soluções de ar: alta qualidade, confi abilidade impressionante e baixo custo do ciclo de vida.

Tecnologia robusta 
A série GV 20-300 opera de acordo com o princípio de palheta rotativa e vedação a 

óleo que tem sido utilizado de forma bem-sucedida há tantos anos em todas as 

aplicações de vácuo da indústria em geral. 

A série GV 20-300 é um produto robusto e altamente conceituado com um design 

líder do mercado tecnologicamente avançado.



As bombas de vácuo GV 20-300 vêm completas com todas as 

opções e acessórios de que você provavelmente precisará para 

aplicações gerais de vácuo. Caso você possua uma necessidade 

específi ca de vácuo, peça a um representante Atlas Copco para 

ajudá-lo a escolher a melhor solução.

Com desempenho altamente efi ciente de bombeamento a vácuo, a 

série GV 20-300 é ideal para aplicações críticas como empacotamento, 

marcenaria, borracha, plástico, eletrônica, papel e impressão, manuseio 

de materiais e outras indústrias exatas. Além disso, com oito modelos 

que oferecem velocidade de bombeamento entre 20 e 365 m3/h, você 

com certeza encontrará o modelo adequado para sua aplicação 

específi ca. Necessidades maiores de capacidade precisam ser atendidas 

pela Atlas Copco GV 630-1600 - Central de Vácuo de parafuso

 Fácil instalação graças a um design compacto, economizando espaço*.
 Alta confi abilidade devido ao seu design robusto e à excelente 

capacidade de retenção de óleo mediante todas as pressões durante o 

funcionamento.
 Baixo índice de manutenção e desgaste devido às opções otimizadas 

de seleção de velocidades do eixo.
 Baixos níveis de ruído e vibração em toda a gama de pressão.

Informações dimensionais estão disponíveis no folheto específi co do produto.

PRONTA PARA O USO
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BENEFÍCIOS QUE VOCÊ PODE CONTAR

Com desempenho altamente efi ciente de bombeamento a vácuo, a Com desempenho altamente efi ciente de bombeamento a vácuo, a 

série GV 20-300 é ideal para aplicações críticas como empacotamento, série GV 20-300 é ideal para aplicações críticas como empacotamento, 

marcenaria, borracha, plástico, eletrônica, papel e impressão, manuseio marcenaria, borracha, plástico, eletrônica, papel e impressão, manuseio 

de materiais e outras indústrias exatas. Além disso, com oito modelos de materiais e outras indústrias exatas. Além disso, com oito modelos 

que oferecem velocidade de bombeamento entre 20 e 365 m3/h, você que oferecem velocidade de bombeamento entre 20 e 365 m3/h, você 

com certeza encontrará o modelo adequado para sua aplicação com certeza encontrará o modelo adequado para sua aplicação 

específi ca. Necessidades maiores de capacidade precisam ser atendidas específi ca. Necessidades maiores de capacidade precisam ser atendidas 

pela Atlas Copco GV 630-1600 - Central de Vácuo de parafusopela Atlas Copco GV 630-1600 - Central de Vácuo de parafuso

IDEAL PARA TODAS AS SUAS NECESSIDADES DE VÁCUOIDEAL PARA TODAS AS SUAS NECESSIDADES DE VÁCUOIDEAL PARA TODAS AS SUAS NECESSIDADES DE VÁCUOIDEAL PARA TODAS AS SUAS NECESSIDADES DE VÁCUO

 Fácil instalação graças a um design compacto, economizando espaço*. Fácil instalação graças a um design compacto, economizando espaço*.
 Alta confi abilidade devido ao seu design robusto e à excelente  Alta confi abilidade devido ao seu design robusto e à excelente 

capacidade de retenção de óleo mediante todas as pressões durante o capacidade de retenção de óleo mediante todas as pressões durante o 

funcionamento.funcionamento.
 Baixo índice de manutenção e desgaste devido às opções otimizadas  Baixo índice de manutenção e desgaste devido às opções otimizadas 

de seleção de velocidades do eixo.de seleção de velocidades do eixo.
 Baixos níveis de ruído e vibração em toda a gama de pressão. Baixos níveis de ruído e vibração em toda a gama de pressão.

Informações dimensionais estão disponíveis no folheto específi co do produto.Informações dimensionais estão disponíveis no folheto específi co do produto.

BENEFÍCIOS QUE VOCÊ PODE CONTARBENEFÍCIOS QUE VOCÊ PODE CONTAR

As bombas de vácuo GV 20-300 vêm completas com todas as As bombas de vácuo GV 20-300 vêm completas com todas as 

opções e acessórios de que você provavelmente precisará para opções e acessórios de que você provavelmente precisará para 

aplicações gerais de vácuo. Caso você possua uma necessidade aplicações gerais de vácuo. Caso você possua uma necessidade 

específi ca de vácuo, peça a um representante Atlas Copco para específi ca de vácuo, peça a um representante Atlas Copco para 

ajudá-lo a escolher a melhor solução.ajudá-lo a escolher a melhor solução.

PRONTA PARA O USOPRONTA PARA O USO

Informações dimensionais estão disponíveis no folheto específi co do produto.Informações dimensionais estão disponíveis no folheto específi co do produto.



As bombas de vácuo palheta GV 20-300 são perfeitas para uma gama de aplicações exigentes:

Diversas aplicações 

 Embalagem:

 - Processamento de alimentos: embalagem em geral, processamento de queijos, resfriamento a vácuo de produtos. 

 - Embalagem de carnes: carnes frescas e cozidas, aves, empacotamento de atmosfera modifi cada, 

    tambleamento, acondicionamento e vedação.
 Marcenaria: CNC de corte e roteamento, sistemas de carregamento e descarregamento.

 Borracha e plástico: aplicações de termoformagem, degaseifi cação para barril da extrusora, degaseifi cação de molde, 

manuseio de material.
 Sistemas de pesquisa e desenvolvimento: laboratório central de vácuo.
 Eletrônica: componentes automatizados, sistemas centrais de vácuo. 
 Manuseio de material: elevação a vácuo, automatização, transferência de matéria a granel, transporte, 

engarrafamento, envasamento pneumáticos e esgoto a vácuo.

 Papel e impressão: prensas, equipamento para encadernação incluindo linha de costura e encadernação perfeita, 

produção de jornais, máquinas de envelopes.
 Vácuo médico.
 Meio ambiente: remediação do solo etc.

Caso sua aplicação não esteja listada ou se você não tem certeza de que sua aplicação produzirá os benefícios normalmente associados à centralização de seu fornecimento a vácuo, entre em 
contato com o representante local da Atlas Copco para discutir a adequação da gama de bombas de vácuo GV para sua aplicação específi ca.



TIPO DE BOMBA
Velocidade de 
bombeamento

Pressão máxima (2)

Tamanho do motor
Capacidade de lidar           

com água
Especifi cação de fornecimento 

do motorPARAFUSOS   
ROTATIVOS E              
VEDAÇÃO A ÓLEO

1 ph 3 ph Limite de vapor

m³/h cfm mbar (hPa) torr kW kW mbar kg/h

 GV 20 21 12.3 2 1.50 0.9 Optional 35 0.5 1 - 230V 60Hz

 GV 25 29 17.0 0.5 0.38 0.9 0.9 40 0.7 1 - 230V 60Hz

 GV 40 48 28.3 0.5 0.38 1.35 1.35 30 0.9 3 - 200-300/346-520V 60Hz

 GV 60 75 44.1 0.5 0.38 - 1.8 40 1.8 3 - 200-300/346-520V 60Hz

 GV 100 125 73.6 0.5 0.38  - 3 30 2.2 3-IE2 motor 208-230V/265-460V 60Hz (1)

 GV 150 180 106.0 0.5 0.38  - 3.7 25 2.5 3-IE2 motor 208-230V/265-460V 60Hz (1)

 GV 200 245 144.2 0.5 0.38  - 6.6 25 3.5 3-IE2 motor 208-230V/265-460V 60Hz (1)

GV 300 365 214.8 0.5 0.38  - 8.6 25 5 3-IE2 motor 208-230V/265-460V 60Hz (1)

Desempenho da bomba medido na pressão de entrada e 20°C. Precisão de +/- 10%.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

60 Hz

mbar (hPa)
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Escopo de fornecimento
Sua bomba de vácuo vem completa com tudo o que é preciso para diversas aplicações.

(1) Motores menores não-IE2 estão disponíveis para tarefas contínuas de baixa pressão.
(2) Com a válvula do lastro de gás aberta. Todas as unidades alcançam mais que 0,5 mbar com o lastro de gás fechado.

Separador de óleo Válvula de entrada sem retorno

Lastro de gás Preenchimento de óleo enviado separadamente

Motor Filtro de entrada (GV 25-300)



Certi�cate Number
887-10506-1111-1028

www.climatepartner.com
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Guiada pela inovação  

Com mais de 135 anos de inovação e experiência, Atlas Copco fornecerá os 

produtos e serviços para ajudar a maximizar a efi ciência e produtividade de sua 

empresa. Como líder de mercado, nos dedicamos a oferecer alta qualidade de ar ao 

menor preço possível. Através da inovação contínua, trabalhamos para proteger 

seu resultado fi nanceiro e trazer tranquilidade a você.

Construindo interação

Como parte de nosso relacionamento de longo prazo com nossos clientes, temos 

amplo conhecimento de uma grande variedade de processos, necessidades e 

objetivos. Esse conhecimento nos dá fl exibilidade para adaptar e produzir soluções 

de ar comprimido que atendam e superem suas expectativas.

Um parceiro comercial comprometido

Marcando presença em mais 170 países, fornecemos atendimento ao cliente de 

alta qualidade em qualquer lugar, a qualquer hora. Nossos técnicos altamente 

qualifi cados estão disponíveis 24 horas por dia e contam com o apoio de uma 

efi caz organização logística, garantindo a rápida entrega de peças de reposição 

originais quando você precisa delas. Temos o compromisso de oferecer o melhor 

conhecimento e tecnologia possíveis para ajudar a sua empresa a produzir, 

crescer e ser bem-sucedida. Com a Atlas Copco você pode descansar tranquilo 

sabendo que sua produtividade superior é a nossa principal preocupação!

www.atlascopco.com/vacuum


