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BOMBA SUBMERSA PARA POÇO 4" 
TRIFÁSICA

Observação: Caso não haja Serviço Autorizado em sua localidade, favor ligar para o telefone 
 (11) 2105-7500, ou acessar o site:  www.ferrarinet.com.br

Nome do Comprador: ______________________________________________________

Nº. Da Nota Fiscal: ___________________ Data: ___ /___/____

Assinatura e Carimbo do Revendedor:_________________________________________

Certificado de Garantia:

Assegura-se a este produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se 

apresente no período de 1 ano, contado a partir da data de aquisição pelo consumidor final.

Os serviços de garantia a serem prestados são restritos unicamente à substituição ou conserto gratuito 

das peças defeituosas, desde que, a critério de um técnico credenciado, for identificado defeito de 

fabricação, constate-se falha em condições normais de uso, durante a vigência desta garantia.

Para peças de desgastes Naturais como:

Selos mecânicos e Rolamentos, a garantia é assegurada por 6 meses, contra eventuais defeitos de 

material ou fabricação, comprovados por laudo técnico devidamente assinado pelo nosso Assistente 

Técnico Ferrari Credenciado, onde constata-se falha em condições normais de uso durante a vigência 

da garantia.

A garantia torna-se nula e sem efeito se este produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, 

agentes da natureza, desgaste natural das peças e componentes, uso abusivo ou em desacordo com 

as instruções de utilização fornecidos com este produto, defeitos ou danos causados pelo descuido do 

usuário no manuseio, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas ou 

adaptações.

A garantia não inclui consumíveis como, por exemplo, combustíveis e/ou lubrificantes. Será 

considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações. 

Os serviços acima mencionados, somente serão prestados nos locais autorizados e indicados pela 

Ferrari. O proprietário se responsabiliza pelas despesas e riscos de transporte (ida e volta) do produto a 

esses locais. Caso não haja esse serviço em sua localidade, o proprietário se responsabiliza pelas 

despesas e riscos de ida do produto aos locais autorizados pela Ferrari e as despesas e riscos de 

transporte de volta do produto ao proprietário, é de responsabilidade da Ferrari.

O certificado, devidamente preenchido pelo revendedor, deve ser apresentado juntamente com a 

respectiva nota fiscal de venda em qualquer caso de reclamação.

Nota: A garantia torna-se nula se o equipamento for devolvido sem seus respectivos acessórios, 

descritos na embalagem ou no manual.

Acesse também nosso site: www.ferrarinet.com.br e conheça toda nossa linha de produtos.

Sempre que necessário, entre em contato com a Central de Atendimento Ferrari pelo telefone:

 (11) 2105-7500.

Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda.CARACOLCARACOLCARACOL
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O Equipamento que você  adquiriu deverá ser ligado a um quadro de comando (não fornecido com
o equipamento), para acionamento e proteção da moto bomba.

Nota: 
1 Una os cabos do motor com os cabos de instalação de acordo com o esquema de ligação.

O Quadro

no quadro

deverá ser encaminhado a uma assistência técnica  autorizada Ferrari.

quadro

O quadro

pessoas não habilitadas ou pessoas com

Distância máxima do fundo do poço, mínimo 1 metro.

pela

abrasivas com teor de areia maior que 50g/m³

1.1 O dimensionamento do comprimento do cabo deve seguir NR 5410 mudando sua bitola, 

conforme sua distância. 

 e dimensionando para atender as 

características da bomba, conforme tabela na página 3 [ 3. Dados Técnicos ] Norma NBR5410.



, ou tubo de aço galvanizado.

MODELO
CAPACIDADE MÁXIMA DIÂMETRO

ENTRADA/SAÍDA

ALTURA
MANOMÉTRICA

DIMENSÕES DA
EMBALAGEM

PESO

4SPFT2/8
VAZÃO TENSÃO SUCÇÃO

6300 l/h 220V 70 mca 1.1/2"84 mca 843 x 130 x 130 mm 11.8/12.3 kg

CÓDIGO

AAB1040030
4SPFT2/11
4SPFT2/15
4SPFT2/20

6300 l/h
6300 l/h
6300 l/h

220V
380V
380V

70 mca
70 mca
70 mca

1.1/2"
1.1/2"
1.1/2"

115 mca
157 mca
209 mca

950 x 130 x 130 mm
1107 x 130 x 130 mm
1429 x 130 x 130 mm

14.5/15.3 kg
17.7/18.2 kg
25.3/25.8 kg

AAB1040031
AAB1040032
AAB1040033

1. Em primeiro lugar segue esta ordem, ligue U1 para U2, V1 para V2, W1 para W2.
2. Sentido de rotação da bomba horário visto do bocal de sucção. 
3. Se o sentido de rotação está invertido, então inverter a posição de U1 e V1, ou a posição de U1 
e W1, ou na posição de V1 e W1, para tornar a direção correta.
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1- Motor Trifásico;

2- Crivo de sucção;

3- Bomba;

4- Bocal de recalque;

5- Olhal de içamento.

POTÊNCIA
(KW)

CORRENTE
NOMINAL

(A)

CORRENTE
DE 

ALIMENTAÇÃOMOTOR

1 cv
1.1/2 cv

2 cv
3 cv

220V  or 380 V ?


