
Manual de Instalação e Manutenção da 

Bomba Maceradora Matsuri 
 

APLICAÇÃO: 
A bomba maceradora pode ser usada em iates, motor homes e utensílios de 
cozinha móveis, sistema de descarga de toalete.  
Destina-se a esvaziar tanques de armazenamento de resíduos marinhos e 
resíduos normais de motor home.  
É também uma excelente escolha para esvaziar caixas de escamas de peixes e 
resíduos. 
O exclusivo design da lâmina de corte duplo assegura que os resíduos sejam 
triturados completamente.  
 

CARACTERÍSTICAS: 

Ignição protegida. 

Possui um motor totalmente fechado e uma poderosa lâmina trituradora resistente 

à corrosão. 

Motor protegido termicamente. 

 
DADOS TÉCNICOS:  

 
 

AVISO: 
Para melhor desempenho deve ser montado o mais próximo possível do tanque. 
Esta bomba não irá triturar objetos como: trapos ou grãos duros, guardanapos ou 
absorventes. 
 
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO: 
Faça as conexões em locais secos, se fizer em ambientes úmidos, vede-as para 
evitar corrosão. 
Faça a conexão preferencialmente em um circuito individual, com um interruptor 
que deve ser conectado no fio vermelho (positivo). 
Proteja o circuito com um fusível ou disjuntor corretamente dimensionado no fio 
vermelho positivo (+) o mais próximo possível da fonte de alimentação. Conecte o 
fio preto do motor ao terminal negativo (-) da bateria. 
É necessário um dimensionamento correto da bitola do fio para uma boa operação 
da bomba. Se o fio for muito fino, a baixa tensão afetará o desempenho da bomba 
e pode criar risco de incêndio. 
Todas as conexões devem ficar acima do nível d´agua e devidamente isoladas, 
para evitar riscos de incêndio. 



INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO: 
A bomba pode ser montada em qualquer superfície.  
Instale a bomba em uma posição seca e bem ventilada onde haja acesso fácil 
para manutenção. Se instalado em posição vertical, o motor deve estar acima da 
cabeça da bomba. 
Use mangueiras da mesma bitola da saída da bomba e fixe-as com abraçadeiras 
de aço inoxidável. 
Use mangueiras reforçadas com interior liso que não deforme durante a sucção e 
que seja compatível com o liquido a ser bombeado. Elas devem ser mantidas 
retas e curtas o máximo possível, evitando ficar em torno de obstáculos. O 
interruptor da bomba deve estar perto da bomba e do tanque para que o operador 
possa ouvir a bomba funcionar.  
Certifique-se de que os registros de entrada e saída (se equipada) estão abertas. 
Quando o tanque está vazio, a bomba vai produzir um som alto. Desligue 
imediatamente a bomba ou poderá danifica-la. Não deixe a bomba a seco por 
mais de 15 segundos.  
Este macerador irá triturar resíduos normais (sanitários), escamas de peixe, etc. 
Não é projetado para triturar com objetos grandes ou duros. 
 
AVISO: 

Lavar com água após cada uso e verificar as conexões de fios periodicamente.  

Após períodos de não utilização, o impulsor pode colar. Para afrouxar, abrir a 

tampa do eixo traseiro e girar o eixo do motor no sentido horário com uma chave 

de fenda na ponta. Antes de grandes períodos sem uso, o impulsor da bomba 

pode ser lubrificado com uma pequena quantidade de óleo mineral através do 

sistema de tanque de retenção. 

 

DIMENSÕES:
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