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Investimentos contínuos em I+D, dedicados à exploração de 
novas ideias, e a utilização dos mais avançados sistemas de 
conceção assistidos por computador, permitem-nos estar na 
vanguarda da indústria do ar comprimido, e procurar novas 
formas de satisfazer as necessidades mutáveis de um tecido 
industrial cada vez mais sofisticado e interessado na eficiência 
e na poupança energética.

No GRUPO BETICO, líder nacional no fabrico e na comercia-
lização de compressores desde 1925, concebemos e fabrica-
mos compressores de ar de alta qualidade.

A nossa gama SB de compressores de baixa pressão foi es-
pecialmente concebida para o transporte rápido e prático de 
produtos granulados e pulverulentos. O nosso “know how”, a 
qualidade reconhecida, uma fiabilidade comprovada e um ex-
cecional serviço pós-venda deram aos compressores BETICO 
um prestígio dificilmente superável.
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O sistema de QUALIDADE TOTAL ISO-9001 certifica as instalações da nossa 
fábrica de Vitoria além dos nossos processos de fabrico e todas as empresas 
que compõem o GRUPO BETICO; o que garante a qualidade total na conceção, 
no desenvolvimento, na produção e na assistência técnica e comercial de todos 
os compressores BETICO.
Para alcançar este objetivo, trabalhamos com sistemas de melhoria contínua 
foram assimilados por todo o pessoal.
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FIABILIDADE E rENTABILIDADE

COMPRESSOR
SB-D

Conjunto motocompressor, 
completamente autónomo, 
acionado diretamente por 
motor a diesel, embridado ao 
compressor, formando um 
robusto e compacto conjunto.

Está equipado com um quadro 
de controlo, bateria com fecho 
de segurança, depósito de ga-
sóleo, bastidor, carroçaria, etc.
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FLExIBILIDADE E
FACILIDADE DE MONTAGEM

Compressor com volante-polia, para ser acio-
nado pela tomada de força do camião.

Este compressor tem de ser montado sobre a 
parte superior do bastidor da cabeça de tração. 
A sua instalação é extremamente fácil, pois só 
é necessário amarrar o compressor ao bastidor 
do camião, colocar uma polia na tomada de 
força do camião e unir esta à do compressor 
por meio de correias.

Conjunto motocompressor, 
acionado diretamente por 
motor hidráulico, embridado 
ao compressor, formando um 
robusto e compacto conjunto. 
Equipado com um refrigerador 
para refrigeração do óleo do 
circuito hidráulico e com ven-
tilador acionado pela cambota 
do compressor.

Esta é a solução ideal quando 
se requer uma boa relação 
entre autonomia e peso se o 
camião estiver equipado com 
bomba.

ACIONAMENTO 
pOr MOTOr
HIDrÁULICO

ACIONAMENTO
pOr MOTOr
ELÉTrICO

Conjunto motocompressor, aciona-
do diretamente por motor elétrico, 
embridado ao compressor. Equipado 
com quadro de manobra e pode estar 
equipado com sistema de regulação 
para trabalhar longos períodos sob 
pressão de trabalho constante. É a 
melhor solução para uma instalação 
fixa com tomada elétrica no ponto de 
descarga. 

ACIONAMENTO 
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TECNOLOGIA E QUALIDADE

Compressores SB de baixa pressão 
com bomba de lubrificação.
Compressores SB de baixa pressão
Os compressores da série SB são 
máquinas de pistão de uma etapa. 
Pela sua conceção simples e ro-
busta, são os mais adequados para 
o transporte de agregados em am-
bientes polvorentos. 

COMprEssOrEs

sB de
BAIxA prEssÃO

A grande qualidade dos materiais usa-
dos permite trabalhar durante milhares 
de horas sem mais manutenção além 
da mudança de óleo, apesar de peque-
nas quantidades de agregado entrarem 
através dos filtros de aspiração.
Graças à sua conceção modular, há um 
modelo adequado para cada uma das 
necessidades que apresenta o trans-
porte pneumático dos seguintes produ-
tos:
- Cimento
- Gesso
- Areia
- Borax, etc.
Em geral, para todo o tipo de transpor-
te pneumático onde forem admitidas 
pequenas quantidades de óleo no ar 
comprimido.



MODELO MOTORPRESSÃO
Br

CAUDAL
m3/min Lmm x Amm x HmmKw kg

PESODIMENSÕESCONSUMOVELOCIDADE
r.p.m.

ACCIONAMENTO POR  P.T.O.
SB-1  1.000  5,8 2  15,4   1.070x625x790  230
SB-1  1.500   8,7   2  24,2   1.070x625x790  230
SB-2  1.000   7,4 2   20,6   1.070x625x798  230
SB-2  1.200  8,8  2  24,7   1.070x625x798  230
ACIONAMENTO POR MOTOR A DIESEL DEUTZ
SB-D-(C.E.E.)  1.800  8,9  2  D2011L04i  24,3   1.450x980x1.144 680
SB-D(1)  1.800  8,9  2  F4L-2011  24,3   1.450x980x1.144  680
SB-3D  1.500  14,6  2  F6L-912  48,4   2.180x1.220x1.300  1.200
ACCIONAMENTO POR MOTOR HIDRÁULICO
SB-1H  1.800  10,4  2   28   1.081x1.070x860  350
ACCIONAMENTO POR MOTOR ELÉCTRICO 50 HZ.
SB-10  1.000  5,8  2  18,5  15,4   1.455x1.070x885  480
SB-15  1.500  8,7  2  30  24,2   1.455x1.070x885  460
SB-20  1.000  7,3  2  22  20,6   1.455x1.070x890  520
SB-30  1.000  11,6  2  37  30,5   1.870x1.220x990  800
SB-35  1.500  17,4  2  55  48,4   1.870x1.220x990  760
SB-40  1.000  14,6  2  45  40,4   1.870x1.220x995  875
ACCIONAMENTO POR MOTOR ELÉCTRICO 60 HZ.
SB-10  1.200  7,0  2  18,5  18,5   1.455x1.070x885  480
SB-20  1.200  8,7  2  30  24,7   1.455x1.070x890  560
SB-30  1.200  13,9  2  37  36,6   1.870x1.220x990  800
SB-40  1.200  17,5  2  55  48,5   1.870x1.220x995  850

(1) Só para exportação fora da C.E.E.
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COMprOMIssO
COM A EFICIêNCIA

DADA A CONTÍNUA EVOLUÇÃO DOS NOSSOS PRODUTOS, OS DADOS DESTE CATÁLO-
GO PODEM SER MODIFICADOS SEM AVISO PRÉVIO PELO QUE NENHUM DADO PRES-
SUPÕE COMPROMISSO OU GARANTIA DE BETICO COMPRESSORS, SAU.
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