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PARA BOMBAS DE 
COMBUSTÍVEL



QUALIDADE
Atendendo as exigências de nosso competitivo mercado, nossas empresas são certificadas no 

mais recente sistema da Gestão da Qualidade ISO 9001:2015, garantindo aos nossos clientes um 
produto com extrema qualidade e um atendimento diferenciado de todos nossos colaboradores 

internos.

CERTIFICAÇÃO ISO 9001
Nossa empresa é certificada no ISO 9001: 2015, o que

nos credencia a fabricar e comercializar produtos com com maior CONFIABILIDADE.

POLÍTICA DE QUALIDADE
“Atender as necessidades e expectativas dos clientes, buscando a melhoria contínua de nos-

sos processos com a prática do sistema de gestão da qualidade e atender aos requisitos 
aplicáveis.”

O nosso foco:
A LENZ nasceu com um propósito: oferecer ao mercado produtos com qualidade que conversem 

com todos os requisitos e projetos do cliente, entre eles:  mangueiras hidráulicas, terminais e capas, 
guinchos elétricos e hidráulicos, comandos hidráulico,  conjuntos montados, para diversas aplicações.  

Nós somos uma marca do Grupo  J.FLEX que atua há mais de 28 anos no mercado automotivo.

De encontro com a eficiência: 
Se encontramos uma maneira de oferecer soluções de excelência ao mercado, foi porque nos
apoiamos em 3 importantes pilares. Em primeiro lugar, valorizamos uma política de melhoria
contínua, seguida pelo conhecimento técnico adquirido em novas tecnologias de produção, e,

por fim, priorizamos a qualidade da matéria prima e forte respeito aos processos. 

A Lenz no presente:
Hoje, o Grupo J.FLEX é uma multimarcas e oferece um portfólio completo de produtos aos seus

clientes. Além disso, atuamos no mercado nacional e em diversas partes do mundo. Por meio de 
tradings, estamos presentes no MERCOSUL, na América Central, nos Estados Unidos e na Europa.

SOBRE



MANGUEIRAS E TERMINAIS

Tubo Interno:
Borracha sintética NBR.

Reforço:
Uma camada de Fio de Aço de alta Resistência.

Cobertura:
Cobertura Lisa Borracha Sintética NBR.
  
Aplicação:
Utilizadas em Bombas Medidoras de Combustível para
condução de: Gasolina, Etanol e Diesel.

Obedecendo os mais rigorosos Controles de
Qualidade a Lenz Brasil é capacitada a fornecer
as mangueiras já devidamente montadas para
Fabricantes de Bombas de Combustíveis ou
Distribuidores de insumos de reposição
para Postos de Combustíveis.

MANGUEIRAS PARA BOMBAS
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEL

MANGUEIRAS MONTADAS
PARA BOMBAS MEDIDORAS

Terminais para Mangueiras de Combustível
Disponíveis nas seguintes variações:

- Terminais Macho Fixo e Macho Giratório;
-Terminais para Prensar ou Reusáveis;

- Em Alumínio, Latão ou com Tratamento Niquelado;
- Para Mangueiras de 3/4” e 1”.

TERMINAIS PARA MANGUEIRAS
DE BOMBAS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEL

CÓDIGO TRAÇO I.D. O.D. (EXT) PRESSÃO DE
TRABALHO PRESSÃO RUPTURA Raio mínimo 

de curvatura PESO

0210111 -12 19,05mm - 3/4” 28mm 1525 psi - 105 bar 6100 psi - 421 bar 120mm 0,88kg-m

0210112 -16 25,40mm - 1” 36mm 1270 psi - 88bar 5080 psi - 352 bar 150mm 1,23kg-m

*Mangueiras Aprovadas pelo INMETRO
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