




Funções

Confiável. 
Bomba d’água com transmissão direta e engrenada (caixa-bomba), acionada pelo câmbio do veículo,
sem correias, correntes, motores auxiliares ou sistemas hidráulicos.

Profissional. 
Eficiência comprovada nas funções que realiza por conta da eficácia 
dos recursos operacionais que possui.

Indispensável. 
Aliado essencial na logística de suprimento avançado de água
para o consumo humano ou animal bem como para outras utilizações.

Básicas

Adicionais

Realiza transporte e bombeamento de água potável 
com função de abastecer, à distância, reservatórios 
inclusive aéreos com elevação de até 50 metros, 
bebedouros, piscinas, etc. 

Executa auto carregamento de água potável através 
de sucção de níveis inferiores como poços, piscinas e 
depósitos subterrâneos.

Executa operações de pré molhagem ou de apaga 
poeira, através de barra irrigadora inferior traseira, por 
gravidade (chuveiro).
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Modelo CBV - IA 40 com transmissão direta e engrenada, 
acionada pelo PTO/TDF* do veículo através de cardan automotivo 
balanceado em aço forjado. 

Montagem Vertical Montagem Horizontal

PTO/TDF* - (Tomada de Força)

Veículo em Movimento

Gráficos de desempenhos 
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100

380 760 1040 1330

Vazão (L/min)

500

16CV*

20CV*

30CV*

35CV*

42CV*

20CV*

26CV*
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* Consumo de Potência
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Caixa-Bomba: O coração do Proágua

PSI - Libra por polegada quadrada = 0,0703 kg/cm²
L/min - Litros por minuto = 0,06 m³/h 25

Componentes Básicos

Opcionais

Caixa-Bomba Veicular modelo CBV.IA 40, com 
transmissão direta e engrenada, acionada pelo 

PTO/TDF* do veículo através de cardan 
automotivo balanceado em aço forjado.

Carretel especial construído em aço carbono, 
para mangueira Ø 1.1/2” x 20 m, de 

recolhimento manual, com bico/esguicho 
para abastecimento d’água.

Dreno traseiro Ø 2” com válvula manual.

Revestimento interno anticorrosivo em epóxi amina 
no tanque d’água tornando-o apto para o transporte 
de água potável.

Visor de nível Ø 1” com mangueira transparente.

PTO/TDF* do câmbio (fornecimento Gascom ou pelo cliente com 
especificações Gascom).

Auto carregamento do tanque d’água por meio do escorvador 
a ar TBA, mangote de sucção de Ø 3” x 6m, 

engates rápidos e crivo.

Laudo de potabilidade da água concedido por Órgão 
competente seguindo os procedimentos exigidos pela 
Portaria 2914 e Resolução SS65 do Ministério da Saúde.

Pintura externa na cor e/ou grafismo solicitados 
pelo cliente.

Acelerador auxiliar para veículos com motor eletrônico.

Pintura externa em Poliuretano (PU) 
na cor básica lisa.

Sinalização de trânsito conforme Contran.

Faróis (2) 4” de 27 Watts (LED).

Suporte para extintor de incêndio 8 kg.
Protetores laterais conforme Contran.

Saída/expedição lateral dupla, composta 
de tubos e conexões em aço galvanizado, 

para mangueiras Ø 1 ½” com engates 
rápidos tipo stórz.

Mangueira de lona Ø1.1/2” x 15 
metros com esguicho pistola em 
alumínio modelo Jetflex 40 Plus 
com engate rápido tipo stórz.

Pára-choque traseiro, articulável, conforme 
Contran/Inmetro.

Armário lateral para ferramentas 
com volume de + ou – 0,15m³.

Barra irrigadora traseira (chuveiro) em 
polietileno ** , com  válvula de abertura 
pneumática comandada na cabine e com 

largura média de aplicação de 4,50m 
**Patenteada.

PTO/TDF* - (Tomada de Força)

Configurações e Características

Básico

Tampos e 
quebra ondas 

cônicos, 
rebordeados

Chapéu sobre o 
compartimento da 

bomba

Escada traseira 
para acesso a 
plataforma 

superior

Paralamas tipo 
envelope

Armário lateral com 
vedação contra pó e 

água (QTO1)

Plataforma 
superior com piso 
antiderrapante e 

balaustres laterais

Tanque único, em 
aço naval, com 

formato elíptico




