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A Zanoni Equipamentos iniciou a produção de equipamentos terrestres como uma forma de auxiliar seus 
parceiros da aviação agrícola, que demandavam produtos mais resistentes do que os tradicionalmente 
produzidos para o restante da agricultura. Trazendo a tecnologia e a qualidade típicas da aviação para 
os produtos de apoio terrestre, as inovações apresentadas pela empresa vem ganhando destaque 
também em outros setores do agronegócio devido à sua durabilidade e eciência. 

Uma das maiores contribuições da Zanoni Equipamentos para a aviação agrícola foi o uso do aço 
inoxidável. Com uma resistência à corrosão dos agroquímicos muito superior a outros materiais 
convencionais, o inox agrega valor ao produtor rural, uma vez que os produtos têm uma vida útil mais 
elevada e diminui as dores de cabeça com manutenção que atrapalham o trabalho no campo. Estudos 
cientícos apontam que dos 29 materiais mais utilizados no mercado, apenas o aço inoxidável oferece 
uma resistência completa aos 33 produtos tossanitários de maior utilização. Com relação aos 
fertilizantes líquidos em especíco, o inox apresenta um índice de corrosão 521 vezes menor do que o 
alumínio. Há equipamentos de pulverização Zanoni que estão em operação há mais de 20 safras 
seguidas. 

Por indicação de alguns pilotos agrícolas, recentemente os produtos de suporte terrestre Zanoni (tais 
como motobombas, bombas centrífugas, válvulas direcionais e ltros) passaram a ser procurados 
também por outras áreas do agronegócio brasileiro, latino, norte-americano e sul-africano. A empresa 
então passou a desenvolver novas tecnologias nessa linha e hoje também fornece equipamentos para os 
maiores fabricantes de tanques pré-mistura no Brasil. Além disso, contamos com uma equipe de 
engenheiros exclusivamente dedicados aos parceiros da empresa, responsáveis por encontrar soluções 
para os problemas do dia a dia no campo e apresentar inovações que contribuam para o trabalho do 
produtor rural. 

Como uma empresa orientada para entender a necessidade individual de cada parceiro e trabalhar 
para construir uma relação de conança e lealdade com todos eles, mantemos nossas portas sempre 
abertas para ouvir suas demandas e, com muita conança na qualidade de nossos produtos e serviços, 
apresentamos a linha de produtos terrestres Zanoni. Para mais informações sobre nossa atuação no 
setor aeroagrícola, acesse o nosso site: . www.zanoniequipamentos.com.br

PRODUTOS TERRESTRES

http://www.zanoniequipamentos.com.br


MOTOBOMBAS
PARA MOTORES A COMBUSTÃO

MOTOBOMBAS ZANONI

As motobombas Zanoni são equipamentos para captação e distribuição de líquidos, com 
instalação em diversos modelos de motores estacionários, como Honda, Buffalo e Branco. 
Fabricadas inicialmente para o abastecimento de aeronaves agrícolas, essa linha de produtos 
têm aplicação em diversas atividades na agricultura, na indústria e outras tarefas que exigem um 
equipamento hidráulico eciente e com grande durabilidade. São indicadas principalmente 
para utilização em bases móveis, quando é necessário transportar constantemente o 
equipamento entre diferentes lugares (para bases xas, indicamos o uso de motobombas com 
motores elétricos, apresentadas adiante). Para mais informações operacionais, consulte o 
manual. Com estrutura 100% em aço inoxidável (incluindo seu rotor de alta performance e seus 
caracóis) as motobombas Zanoni são produzidas para várias opções de motor e podem ser 
adaptadas ao equipamento do cliente ou ir com algumas opções diretamente da fábrica. Além 
do inox, a empresa trouxe outras três inovações nessa linha de equipamentos:

PRINCIPAIS OPÇÕES DE MOTORES

ZANONI EQUIPAMENTOS - LINHA DE PRODUTOS TERRESTRES 2020/2021

Ÿ  Um selo de tungstênio e carbeto de silício, muito mais resistente que 
outros materiais e que evita problemas de vazamento (fruto de um 
trabalho de muita pesquisa realizado pela empresa para encontrar a 
melhor forma de vedação);

Ÿ  Um revestimento para o eixo do motor estacionário, que suporta a 
corrosão dos agroquímicos e de outros produtos por muito mais 
tempo;

Ÿ  E um mancal, que evita o risco de vazamento de líquidos para o 
motor, preservando o bom funcionamento e a vida útil do seu 
equipamento.

MOTOR BRANCO B4T - 6,5CV
BOMBA 3" - Z 00215M 

MOTOR BUFFALO BFD - 10CV
BOMBA 3" - Z 00215S 

MOTOR BRANCO B4T - 6,5CV
BOMBA 2" - Z 00216M 

MOTOR HONDA GX200 - 6,5HP
BOMBA 3" - Z 00217M 

MOTOR HONDA GX200 - 6,5HP
BOMBA 2" - Z 00218M 

MOTOR HONDA GX270 - 9HP
BOMBA 3" - Z 00219M 

MOTOR HONDA GX390 - 13HP
BOMBA 3" - Z 00220M 

MOTOR BRANCO B4T - 13CV
BOMBA 3" - Z 00222M

Opções com motores incluídos. Para apenas o caracol (sem motor), ver as páginas seguintes.



3" PUMP (Z 00219M-02)

 

ITEM PN PRODUTO  ITEM PN PRODUTO 

1 Z 00210-02-04 SAÍDA HORIZONTAL 3”**   8 Z 00220-13 O’RING 268  
2 Z 00210-02-05 JUNTA   9 Z 00215S-02-01 TAMPA  
3 Z 00220M-02-02 CARCAÇA 3”  10 Z 00230SS-24 TRAVA ELÁSTICA I62  
4 Z 00215-12 O’RING 336   11 Z 00215S-12 ROLAMENTO 6007  
5 Z 00220-30 CARACOL  12 Z 00220M-04 EIXO 1” 
6 Z 00220M-05 ROTOR CHAVETADO   13 Z 00215S-06 MANCAL  
7 Z 00231M-17 SELO  14 Z 00220M-07 SUPORTE P/ MOTOR  

*Para mais informações sobre motores, consulte as páginas anteriores.  
** Consulte a equipe Zanoni caso deseje realizar algum tipo de modificação na entrada ou saída da bomba. 
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MOTOBOMBAS
PARA MOTORES COM EIXO 1"

ZANONI EQUIPAMENTOS - LINHA DE PRODUTOS TERRESTRES 2020/2021

MOTOBOMBAS EM AÇO INOXIDÁVEL
PARA MOTORES COM EIXO 1"

BOMBA 3" PARA MOTORES COM EIXO CHAVETADO (Z 00220M-02)*:
Honda GX270 9HP / Honda GX390 13HP

Buffalo BFG/BFGE 13CV / 15CV

*Consulte a equipe de vendas antes de realizar o seu pedido, para conferir a bomba correta e 
adaptável ao seu tipo de motor. Para motores da marca Branco com potências semelhante (B4T 13CV 
e B4T 15CV), solicitar a bomba Z 00222M-02.



MOTOBOMBAS
PARA MOTORES COM EIXO 1"

3" PUMP (Z 00219M-02)

ZANONI EQUIPAMENTOS - LINHA DE PRODUTOS TERRESTRES 2020/2021

MOTOBOMBA INOX 3"
COM MOTOR HONDA GX 270 9HP

Z 00219M
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As motobombas em aço inoxidável são utilizadas para o 
abastecimento de caldas em geral, para a transferência entre 
tanques e outros trabalhos de distribuição de líquidos. Indicadas 
para uso em bases móveis, são adaptáveis a diversos modelos e 
marcas de motores estacionários à combustão. Os dados 
apresentados a seguir são referentes à versão antiga das 
motobombas Zanoni, ainda sem o mancal.

MOTOR HONDA GX 270 9HP - GASOLINA

Sem redutor de turbulência - Rotação de trabalho plena: 3600 rpm

 

 

 

 

PRESSÃO 
(kgf/cm^2) 

PRESSÃO  
(PSI) 

PRESSÃO  
(MCA) 

VAZÃO 
 (L/MIN) 

VAZÃO MÁXIMA 
(L/MIN) 

VAZÃO MÍNIMA 
(L/MIN) 

VAZÃO 
(L/HORA) 

0,7 10 7,0 1280 1290 1272 76800 

0,9 13 9,0 1270 1278 1266 76200 

1,2 17 12,0 1150 1156 1142 69000 

1,4 20 14,0 1120 1124 1114 67200 

1,6 23 16,0 1050 1068 1038 63000 

2 28 20,0 940 975 928 56400 

2,4 34 24,0 745 760 733 44700 

2,8 40 28,0 620 648 607 37200 

3 43 30,0 527 545 515 31620 

3,3 47 33,0 326 335 322 19560 

3,6 51 36,0 150 165 138 9000 
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Vazão (L/min)

Vazão x Pressão Motobomba Z 00219

Rotação Plena (máxima)       Motor Honda 9,0cv gasolina
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