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DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 
A bomba MD.16 está equipada com: 
• Válvula de retenção de óleo
• Gas ballast
• Proteção térmica (apenas 1~)
• Cabo
• Conexão de entrada ajustável
A bomba MD.16 faz parte da família de bombas de 
palhetas lubrificadas. A bomba foi projetada com um 
filtro purificador de dimensões aumentadas para 
garantir emissões limpas, mesmo após muitas horas 
de operação.
A bomba MD.16 é equipada com um dispositivo de 
lastro, que permite descartar a umidade aspirada na 
embalagem de alimentos úmidos.
O tamanho da bomba, o serviço e os pontos de 
fixação tornam este modelo adequado para ser 
facilmente instalado em máquinas de embalagem já 
em produção.

PRINCIPAIS CAMPOS DE APLICAÇÃO: 
Máquinas de embalagem a vácuo para 
armazenamento de alimentos.

PRODUCT DESCRIPTION: 
The MD.16 pump is equipped with: 
• Oil check valve
• Gas ballast
• Thermal protector (only 1~)
• Cable
• Adjustable inlet fitting
The MD.16 pump is part of the family lubricated rotary
vane pumps.
The pump is designed with an increased size of the
exhaust filter to ensure clean emissions even after
many hours of operation.
The MD.16 pump has, inside, a gas ballast device,
which allows the elimination of moisture, sucked
during the vacuum packaging of moist food.
The pump design, the service and fixing point make
this model suitable to be easily installed on packaging
machines already in production machines.

MAIN APPLICATION FIELDS: 
Vacuum packaging for the preservation of food 
products. 

Principais acessórios Main accessories MD.16
Kit de peças menores Minor spare parts kit K9601072 
Kit de peças maior Major spare parts kit K9601072/1 
Filtro de sucção Inlet filter 9001010 
Encaixe de tubulação Stepped hose fitting 2103010 (Ø17) 
Vacuômetro Vacuum gauge 9009009 

www.dvp.it


MD.16
Su

je
ito

 a
 a

lte
ra

çã
o 

se
m

 a
vi

so
 p

ré
vi

o

MD.16
50 Hz 50 Hz 

Código catálogo 
Catalogue code 9601072 

Capacidade Nominal 
Nominal capacity m³/h 16 19 

Pressão final total (Ass) 
Total final pressure (Abs) mbar - hPa 2 

Pressão máxima de entrada para vapor de água 
Max inlet pressure for water vapour mbar - hPa 12,0 

Taxa máxima de bombeamento de vapor de água 
Max water vapour pumping rate kg/h 0,14 

Potência do Motor 
Motor power (1~) KW 0,55 0,66 

Velocidade Nominal 
Nominal r.p.m. n/min 2800 3300 

Nível de ruído (UNI EN ISO 2151 - K 3dB) Noise 
level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB) dB(A) 60 64 

Peso 
Weight (1~) kg [N] 16,0 [157,0] 

Tipo de óleo 
Type of oil cod. DVP SW40 

Quantidade de óleo
Oil quantity dm3 0,4 

Entrada / saída da bomba 
Pump intake / outlet 1/2″G 

Temperatura de funcionamento @ 20°C 
Operating temperature @ 20°C °C 60 ÷ 65 65 ÷ 70 

Temperatura do ambiente de trabalho necessária
Required room temp. for place of installation °C 12 ÷ 40 

Temperatura ambiente de armazenamento/transporte
Ambient temperature for storage/transport °C -20 ÷ 50

Max umidade / altitude 
Max humidity / altitude 80%  /  1000m s.l.m. * 

(*) Para condições ambientais diferentes das prescritas, entre em contato com o fabricante.
(*) Please contact the Manufacturer if environmental conditions are different from those prescribed. 

NOTA: As curvas referem-se à pressão e temperatura de sucção 20 ° C (tolerância ± 10%) NOTE:  Graph shows inlet pressure at a temperature of 20°C (tolerance ±10%) 
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