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Informação | Técnico-Comercial 
 

 

CASSIDA HD GREASE GUN 
Equipamento de aplicação de cartuchos SR. 
 
 

A extensa gama CASSIDA é complementada pela bomba de aplicação manual de massa 
“CASSIDA HD GREASE GUN“. 
 
Esta bomba de massa, garante a lubrificação segura das suas máquinas, mesmo através de tubagens longas, 
e aplicação de elevadas quantidades de produto. O seu manuseamento é particularmente simples, e é definido 
para cartuchos com rosca SR. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CASSIDA HD GREASE GUN  
A mais elevada Segurança Alimentar num equipamento dispensador de massa lubrificante. 

 

 

Contacte-nos para mais informações sobre a nossa Gama de Qualidade Alimentar CASSIDA, bem como para lhe 
apresentarmos a Solução FUCHS quanto a Lubrificantes e Serviços para a Indústria Alimentar e de Bebidas. 
Estamos à sua disposição para prestar Assistência Técnica individualizada. Contacte-nos! 
 
 

 
Carlos Manuel Braga | Gestor de Produto | MIND|ALIM | 142019 | Setembro 2019  

Vantagens: 
 

 Torna a manutenção simples: produz até 400 bar de pressão para aplicação melhorada. 

 Usar cartuchos SR: utilização mais fácil, mais limpa e mais eficaz. 

 Funciona através de um princípio de vácuo: tal assegura que o cartucho é usado na sua totalidade. 

 Elimina a possibilidade de troca de produto: o cartucho fica completamente à vista, assegurando que 

a massa é a pretendida. 

 Guias e vedantes TWIN-Lock: sistema que evita o fornecimento de massa não pretendido, 

prevenindo a massa de escapar do cartucho. 

 Apresenta o mais alto nível de Segurança Alimentar: esta bomba é pré-lubrificada com massa 

alimentar, e não existe contacto físico com o embolo (contrariamente às bombas convencionais). 
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