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BOMBAS CENTRÍFUGAS EM PLÁSTICO HORIZONTAL
As principais características dessas bombas permitem trabalhar com quase todos os tipos de ácidos normalmente utilizados na 
indústria química. As construções possíveis são muitas, e personalizadas de acordo com as necessidades de cada cliente assim 
como as condições de aplicação.

CONSTRUÇÃO 
Bomba de processo padronizado ISO-EN22858 de bloco sólido.  Suporte normalizado com 
rolamentos de alta resistência em banho de óleo, bases de aço carbono, junta elástica.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
Polipropileno, PVDF, eixo em AISI 316L com bucha em PTFE ou Hastelloy-C.

Selos mecânicos com todos os tipos de materiais possíveis, execução e flushing API.

Nenhum material metálico está em contato com o líquido bombeado.

APLICAÇÕES 
Ácido diluído e líquidos básicos, hidróxidos, sais em várias concentrações e temperaturas, 
salmoura, água do mar e termal, álcoois, inibidores, fertilizantes, banhos galvânicos e qualquer 
fluido altamente agressivo, mesmo sujo e com suspensões.

USOS

•   Processos de produção química e farmacêutica

•   Tratamentos galvânicos

•   Plantas de redução de fumos tóxicos

•   Incineradores

•   Piscicultura

•   Indústrias agroalimentares

•   Indústrias siderúrgicas

•   Têxteis

•   Usinas de açúcar 

•   Fábricas de papel

CONSTRUÇÃO 
A série de processos ZP apresenta uma bomba centrífuga de eixo horizontal com suporte, com 
dois rolamentos lubrificados a graxa. O acoplamento ao motor elétrico é feito por meio de um 
acoplamento elástico. A versão compacta “ZN” com lanterna com junta rígida prevê o motor 
elétrico unificado IEC ou NEMA.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
Polipropileno, PVDF e Moplen carregados com fibras de vidro para hidráulica, impulsores 
também em Ryton®, eixo em AISI 316L com bucha em PTFE ou Hastelloy-C. Selo

mecânico externo simples ou duplo em Cerâmica e PTFE ou em Carboneto de Silício.

Nenhum material metálico está em contato com o líquido bombeado.

APLICAÇÕES 
Ácido diluído e líquidos básicos, hidróxidos, sais em várias concentrações e temperaturas, 
salmoura, água do mar e termal, álcoois, inibidores, fertilizantes, banhos galvânicos e qualquer 
fluido altamente agressivo, mesmo sujo e com suspensões.

USOS 
• Processos de produção química e farmacêutica

• Tratamentos galvânicos

• Plantas de redução de fumos tóxicos

• Incineradores

• Piscicultura

• Indústrias agroalimentares

• Indústrias siderúrgicas

• Têxteis

• Usinas de açúcar 

• Fábricas de papel

Bombas de processo DIN EN22858 - ISO 2858 Série ZI - (3500 R.P.M) Altura max - 143m / Caudal max - 410m /h3

Bombas de processo Série ZP - ZN - (2900 R.P.M) Altura max - 74m / Caudal max - 200m /h3

Bomba serie ZN100

Bomba serie ZN50

Bomba serie ZN25-6



2021

2

BOMBAS CENTRÍFUGAS EM PLÁSTICO HORIZONTAL

Ambas as execuções acima podem ser feitas nas versões de escorvamento automático “ZPA” e 
“ZNA”. O sistema de escorvamento automático é do tipo "borbulhante" e permite alturas de 
sucção até no máximo 6 metros.

É possível fornecer um pré-filtro de cesto para fácil inspeção e limpeza. Versão portátil equipada 
com carrinho de aço carbono.

CONSTRUÇÃO 
Bomba horizontal sem processo com sistema hidráulico em material termoplástico, rotor 
cerâmico, acoplada por meio de acoplamento magnético a motor elétrico padronizado IEC.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
Polipropileno e PVDF. Nenhum material metálico está em contato com o líquido bombeado, 
nenhuma vedação giratória.

APLICAÇÕES 
Ácido diluído e líquidos básicos, hidróxidos, sais em várias concentrações e temperaturas, 
salmoura, água do mar e termal, álcoois, inibidores, fertilizantes, banhos galvânicos e qualquer 
fluido agressivo.

USOS 
• Processos de produção química e farmacêutica

• Piscicultura

• Indústrias agroalimentares

• Têxteis

• Usinas de açúcar 

• Fábricas de papel

BOMBAS CENTRÍFUGAS EM PLÁSTICO VERTICAL

SÉRIE ZPV 
A série de processos ZPV é projetada para serviços pesados com eixo em balanço de até 1 
metro de distância ao centro. Para distâncias centrais maiores e até 5 metros com a orientação 
de buchas intermediárias especiais de alta resistência. O acoplamento elástico e o mancal da 
cabeça reforçado e lubrificado com graxa estão alojados no suporte de acoplamento do motor.

Os materiais de construção dos tubos guia e de entrega são polipropileno ou PVDF®, o eixo é 
em AISI 316L com um revestimento de bainha termoencolhível polifínico e buchas de desgaste 
em Hastelloy-C®, as buchas guia são em PTFE reforçado com fibras de vidro enquanto o a 
parte hidráulica pode ser em Polipropileno, PVDF® ou Moplen carregada com fibras de vidro 
devido às características físico-químicas do líquido bombeado.

A estanqueidade ao vapor é garantida por um flange respingo com anel Angus de lábio duplo 
em Viton que funciona em uma bucha em Hastelloy-C®. A lubrificação das buchas 
intermediárias e inferiores ocorre através do mesmo fluido bombeado ou com líquido limpo de 
origem externa no caso de substâncias contaminadas por sólidos em suspensão. Possíveis 
execuções em cantilever para líquidos altamente contaminados.

ZNV SERIES 
A série de processos ZNV difere da ZPV apenas pela falta do suporte de acoplamento e do 
acoplamento elástico. O eixo é em consola e a ligação ao motor eléctrico normalizado é 
garantida por uma junta rígida amovível, que permite uma rápida substituição se necessário. A 
vantagem é que a bomba e o eixo do motor são duas partes separadas, de modo que a 
manutenção elétrica é extremamente simplificada em qualquer lugar do mundo. Os materiais e 
tecnologias usados são os mesmos da série ZPV, portanto o nível de confiabilidade é absoluto.

Nossa filosofia é não abrir mão da qualidade mesmo em execuções menos refinadas. 

A distância máxima ao centro é de 1 metro e um filtro inferior é instalado como padrão, porém 
pode ser eliminado a pedido; também é possível montar flutuadores para aumentar a 
profundidade de sucção. 

Versão de escorvamento automático ZPA - Série ZNA - Altura max - 60m / Caudal max - 150m /h3

Bombas magnéticas ZCM Series - (2900 R.P.M) Altura max - 23m / Caudal max - 32m /h3

Bombas de eixo vertical - ZPV - ZNV - ZIV Series - (2900 R.P.M) Altura max - 74m / Caudal max - 200m /h3
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BOMBAS CENTRÍFUGAS EM PLÁSTICO VERTICAL

SÉRIE ZIV 
Bombas verticais com construção derivada da série ZPV-ZNV e hidráulica obtida em bloco da 
série ZI normalizada conforme DIN EN-22858.

Este sistema hidráulico permite taxas de fluxo e pressões consideráveis em baixas rotações.


USOS 
• Processos de produção química e farmacêutica

• Tratamentos galvânicos

• Plantas de redução de fumos tóxicos

• Incineradores

• Piscicultura

• Indústrias agroalimentares

• Indústrias de ferro e aço

• Têxteis

• Refinarias de açúcar

• Cartier

BOMBAS CENTRÍFUGAS EM METAL HORIZONTAL
Bombas de líquido sujo Série F

CONSTRUÇÃO 
Bomba centrífuga de eixo horizontal com eixo do rotor apoiado em 2 rolamentos 
reforçados. Dependendo do tamanho da bomba, os impulsores Vortex estão disponíveis 
extraídos, abertos ou com canais de passagem ampla. O acoplamento ao motor elétrico é feito 
por meio de uma junta elástica e a unidade é montada em uma estrutura de aço carbono.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
Ferro fundido, Ferro fundido nodular , Bronze, AISI 316, Duplex, Hastelloy-C; revestimentos 
integrais em Halar (ECTFE) para aplicações químicas, série revestida em borracha não 
abrasiva. Selos mecânicos simples ou duplos com qualquer tipo de descarga de acordo com a 
necessidade da aplicação. Embalagem embalada a pedid

Identificações hidráulicas: 

FX Impulsores de vórtice reverso 
FN Impulsores abertos 

FC Impulsores de canal 
FNA impulsor de escorvamento automático aberto 
FQ impulsor aberto com hidráulica revestida de borracha

Execuções com anel de lanterna e monobloco acoplado por meio de uma junta rígida a 
um motor padrão IEC .

APLICAÇÕES 
Transferência de águas sujas, esgoto e fecal, água do mar com areia; líquidos corrosivos 
contendo partículas abrasivas e sólidos grosseiros.

USOS 
• Plantas de tratamento e disposição de esgoto

• Indústrias químicas 

• Indústriassiderúrgicas e têxteis

• Plantas de pintura

• Usinas de açúcar 

• Usinas de papel

• Indústria de mármore

Bombas de eixo vertical - ZPV - ZNV - ZIV Series - (2900 R.P.M) Altura max - 74m / Caudal max - 200m /h3
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BOMBAS CENTRÍFUGAS EM METAL HORIZONTAL
Bombas de líquido sujo Série C

Série EN 733 CS

CONSTRUÇÃO 
Bombas centrífugas padronizadas EN 733, desmontagem completa do rotor sem a necessidade 
de desmontagem das tubulações. Vedações mecânicas DIN 24960 (ISO 3069) Padrão UNI 2236 
PN 10 flange, junta elástica espaçadora a pedido. Corpo, tampa e impulsor em ferro fundido 
G25 (bronze ou AISI 316 a pedido). Eixo do rotor em AISI 431. Rolamentos de esferas 
lubrificados com graxa ou com lubrificador de nível constante. Selos mecânicos personalizáveis 
em materiais e tipo de refrigeração.

Série CSM

CONSTRUÇÃO 
Bombas centrífugas monobloco com corpo normalizado de acordo com as normas EN 733 que 
permite a desmontagem completa do bloco motor evitando a desmontagem da bomba dos 
tubos. Flanges padrão UNI 2236 PN 10. Corpo, tampa e impulsor em ferro fundido (bronze ou 
AISI 316 a pedido). Eixo do rotor em AISI 431. Selos mecânicos personalizáveis em 
materiais. Motor assíncrono trifásico com proteção padrão IP55 em isolamento classe F.

Série CSL

CONSTRUÇÃO 
Bombas centrífugas monobloco com sistema hidráulico Série CS com lanterna de acoplamento 
para motor padrão IEC.

Série CI

CONSTRUÇÃO 
Bombas centrífugas de processo padrão DIN EN 22858. Ferro fundido esteroidal, AISI 316, 
bronze.

Vedações de metal simples, duplamente opostas em tandem com todos os tipos de descarga.

USOS 
• Abastecimento de água para uso civil e industrial 
• Sistemas de irrigação por aspersão 

• Sistemas de ar condicionado 

• Transporte de condensado

• Água superaquecida 

• Tratamento de água em geral

• Água marinha e salina

Série CSA

CONSTRUÇÃO 
Bombas centrífugas de processo de acordo com as normas API 610.

APLICAÇÕES 
• Indústria petroquímica.

CONSTRUÇÃO 
Bomba centrífuga de eixo horizontal com portas em linha, caixa bipartida, com eixo do rotor 
apoiado em 2 rolamentos para serviços extremamente pesados. A conformação particular da 
bomba permite que a manutenção seja realizada de forma rápida e sem desmontar os tubos. Na 
verdade, é possível inspecionar o rotor e liberá-lo de quaisquer corpos estranhos, substituir os 
rolamentos, vedações, sem mover o corpo da bomba. O acoplamento ao motor elétrico é feito 
por meio de uma junta elástica. O grupo é montado em uma estrutura de aço 
carbono. Pressões operacionais de até 25 Bar.

Execuções API 610 a pedido.

MATERIAIS 
Construções em ferro fundido, ferro fundido esferoidal, bronze, AISI 316, Duplex, Monel, 
gaxetas ou vedações mecânicas EN 12756.

APLICAÇÕES 
Transferência de água, água do mar ou líquidos corrosivos sem partículas abrasivas.

USOS 
• Grandes aquedutos

• Indústrias

Bombas de câmara bipartida Série SC - (1450 R.P.M) Altura max - 180m / Caudal max - 3500m /h3
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BOMBAS CENTRÍFUGAS EM METAL HORIZONTAL

Série de bombas multiestágios com impulsores em estrela, portas voltadas para cima, 
autoaspirante para baixas taxas de fluxo e altas pressões.

MATERIAIS 
ferro fundido nodular, AISI 316, bronze.

USOS 
• Indústria química ou farmacêutica

• Serviços genéricos e de esgoto no setor naval

• Extração de condensados ou destilados

• Combate a incêndios

• Armazenamento de solventes e combustíveis

• GLP

• Abastecimento de caldeiras

Série KM Série completamente renovada de bombas multiestágios de eixo horizontal com 
suporte de eixo duplo e impulsores fechados. Impulsores balanceados estática e 
dinamicamente. As portas de sucção e entrega podem ser ajustadas conforme 
desejado. Vedações de gaxetas simples, com câmara de resfriamento ou vedações mecânicas 
EN 12756. Veios com luvas de desgaste como padrão. Rolamentos lubrificados com graxa de 
tamanho generoso. A pedido, anéis de desgaste para corpo e estágios intermediários.

- Portas de entrega: de DN 32 a DN 200 PN 64

- Vazão: até 700 m3 / h

- Altura manométrica: até 400 m

- Temperaturas: de - 10 ° C a 140 ° C

- Pressão operacional: até 50 Barra

- Materiais de construção disponíveis:

- Ferro fundido, Ferro fundido nodular, Bronze, Aço

Série KM-V Série completamente nova de bombas de eixo vertical de múltiplos estágios e 
impulsores fechados. Impulsores balanceados estática e dinamicamente. Lanterna de 
acoplamento ao motor IEC forma B5 e acoplamento elástico. Gaxeta simples ou mecânica EN 
12756. Eixo com buchas de desgaste como padrão suportadas com buchas lubrificadas com 
líquido bombeado na sucção e mancal dianteiro lubrificado com graxa de tamanho generoso. A 
pedido, anéis de desgaste para corpo e estágios intermediários.

- Portas de entrega de DN 32 a DN 150 PN 40

- Vazão de até 400 m3 / h

- Altura manométrica até 350 m

- Temperaturas de - 10 ° C a 120 ° C

- Pressão operacional de até 40 Bar

- Materiais de construção:Ferro fundido, ferro fundido modular, Bronze, aço carbono, AISI 316,

- AISI 316L

Série KM-E Série completamente nova de bombas multiestágios de eixo horizontal com sucção 
axial e impulsores fechados. Impulsores balanceados estática e dinamicamente. Empanque 
simples ou mecânico EN 12756. Eixos com mangas de desgaste de série. Rolamento de esferas 
lubrificado com graxa de tamanho generoso na entrega. A pedido, anéis de desgaste para 
corpo e estágios intermediários.

- Portas de entrega: de DN 80 a DN 150 PN 40

- Vazão: até 400 m3 / h

- Altura manométrica: até 300 m

- Temperaturas: de - 10 ° C a 110 ° C

- Pressão operacional: até 40 Bar

- Materiais de construção: Ferro fundido, Ferro fundido modular, Bronze, Aço carbono

- AISI 316, AISI 316L

APLICAÇÕES 
Recuperação de água, bacias municipais, pressurização, sistemas de reforço, abastecimento de 
caldeira, ar condicionado, sistemas de irrigação, sistemas de proteção contra 

incêndio, plantas de produção de energia e indústria química.

Multiestágios de alta pressão da série KM - (2900 R.P.M) Altura max - 570m / Caudal max - 180m /h3

Auto-escorvamento Série M - ME - (1450 R.P.M) Altura max - 340m / Caudal max - 35m /h3
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BOMBAS CENTRÍFUGAS EM METAL HORIZONTAL

CONSTRUÇÃO 
Bomba centrífuga com eixo horizontal normalizado conforme EN 733 com suporte aletado para 
alta dispersão de calor com eixo do rotor apoiado por 2 mancais de alta resistência lubrificados 
com graxa. Pressão de projeto e flange PN16. Acoplamento por meio de junta elástica a motor 
elétrico com tampa de junta conforme EN 294. Estrutura em aço carbono. Voluta, impulsor, 
tampa, placa e anéis de desgaste e mancais em ferro fundido esferoidal, eixo em AISI 420, selo 
mecânico padronizado conforme EN 12756. Disponível, a pedido, versão com voluta e impulsor 
em aço carbono.

APLICAÇÕES 
Transferência de óleos diatérmicos superaquecidos até 320 ° C não contendo produtos 
químicos agressivos ou partículas abrasivas.

USOS 
• Fornecimento de energia da caldeira

• Plantas de tingimento

• Aquecimento

• Indústrias químico-farmacêuticas

• Trocadores de calor


CONSTRUÇÃO 
Bomba centrífuga de eixo vertical série “CT” com impulsor fechado e in-line. A execução 
"Pullback" permite a desmontagem da bomba sem desconectar a voluta da tubulação. A 
lanterna de acoplamento aloja o motor elétrico IEC padronizado na forma B5 que é acoplado ao 
impulsor por meio de um eixo do rotor telescópico. Selo mecânico normalizado de acordo com 
a norma EN 12756.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
Ferro fundido, ferro fundido nodular, bronze, aço carbono, AISI 316, duplex; selos mecânicos 
em diferentes materiais dependendo do fluido bombeado. 
Dependendo do tamanho, três formas de construção diferentes são fornecidas. Pressão 
máxima do corpo 16 Bar. Temperatura operacional de até 110 ° na execução padrão Tamanhos 
de porta até DN 200, PN16 com flange de acordo com ISO 7005. Orifícios ANSI sob consulta.  
A unidade é montada em uma base de ferro fundido que pode ser removida à vontade. 
Versão com suporte independente e bobina de resfriamento CT-V.

APLICAÇÕES 
Circulação e recuperação de água limpa, sistemas de abastecimento de água, água do mar, 
líquidos corrosivos sem partículas abrasivas e sólidos.

USOS 
• Sistemas de ar condicionado civis e industriais

• Centrais térmicas

Execuções especiais com suporte de mancal e junta espaçadora elástica para o setor marítimo.


Bombas da série CT in-line para circulação de água - (2900 R.P.M) Altura max - 97m / Caudal max - 
200m /h3

Para óleo diatérmico série FNY - (2900 R.P.M) Altura max - 98m / Caudal max - 390m /h3
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Bomba centrífuga Série FV com sistema hidráulico adequada para tratar líquidos sujos, sujos 
ou lamacentos, até corrosivos, que contenham sólidos grosseiros. Dependendo do tamanho 
dos impulsores de vórtice, eles estão disponíveis em canais abertos ou com ampla passagem 
livre. Hidráulica derivada da série F.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Vazão máxima de até 600 m3 / h.

• Altura máxima de até 70 m.

• Portas de entrega até DN 200 Distância do centro de até 4 metros.

• Motores elétricos de 2, 4 ou 6 pólos.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
Hidráulica em Ferro Fundido, Bronze, AISI 316, Duplex. Tubos de guia e distribuição em aço 
carbono, AISI 316, Duplex; vedação de meio flange com anel angus Viton de lábio duplo. As 
buchas são em AISI 316, Bronze ou PTFE preenchidas com fibras de vidro e podem ser lavadas 
por meio do líquido bombeado (API PLAN 11) ou com água de fonte externa que se mistura 
com o fluido tratado se este for particularmente carregado ou abrasivo. Lanterna de 
acoplamento em ferro fundido ao motor elétrico com mancal axial lubrificado a graxa 
dimensionado para trabalhos particularmente pesados e contínuos. O acoplamento ao motor 
elétrico na forma B5 / V1 é garantido por uma junta elástica de torção.

Execução monobloco FMV

Esta execução difere da anterior pelo sistema de acoplamento entre bomba e motor padrão 
IEC que ocorre tanto por meio de acoplamento rígido quanto pela ausência de suporte 
equipado com mancal próprio. Esta execução é, portanto, mais compacta e econômica.

Distância entre eixos de até 1,25 metros.

Potência máxima transmissível 22 kW.

APLICAÇÕES 
Transferência de águas sujas, esgoto e fecal, água do mar com areia; lodo, líquidos corrosivos 
contendo partículas abrasivas e sólidos grosseiros.

USOS 
Plantas de tratamento e disposição de esgoto, indústrias químicas, indústrias siderúrgicas e 
têxteis, plantas de pintura, usinas de açúcar, usinas de papel e indústria de mármore.

CSV series

Bomba centrífuga com sistema hidráulico adequada para tratar líquidos limpos, mesmo 
corrosivos, mas não contendo partículas sólidas. Hidráulica derivada da série CS. Os impulsores 
são do tipo fechado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Caudal máximo até 650 m3 / h

• Altura manométrica máxima até 100 m

• Portas de entrega até DN 250

• Distância central até 4 metros

• Motores elétricos com 2, 4 ou 6 pólos

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
Hidráulica em Ferro Fundido, B ronzo, AISI 316, Duplex. Tubos de guia e distribuição em aço 
carbono, AISI 316, Duplex; vedação de meio flange com anel angus Viton de lábio duplo. As 
buchas são em AISI 316, Bronze ou PTFE preenchidas com fibras de vidro e podem ser lavadas 
por meio do líquido bombeado (API PLAN 11) ou com água de fonte externa que se mistura 
com o fluido tratado se este for particularmente carregado ou abrasivo. Lanterna de 
acoplamento em ferro fundido ao motor elétrico com mancal axial lubrificado a graxa 
dimensionado para trabalhos particularmente pesados e contínuos. O acoplamento ao motor 
elétrico na forma B5 / V1 é garantido por uma junta elástica de torção.

Bombas de eixo vertical para líquidos sujos - Altura max - 100m / Caudal max - 650m /h3

Bombas de eixo vertical para líquidos limpos - Altura max - 95 m / Caudal max - 650 m /h3
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BOMBAS CENTRÍFUGAS EM METAL

APLICAÇÕES 
Liberação de água, água industrial ou líquidos corrosivos de forma compatível com os materiais 
disponíveis.Torres evaporativas, indústrias químicas, indústrias siderúrgicas e têxteis, refinarias 
de açúcar e fábricas de papel.

Execução em monobloco CSMV

Esta execução difere da anterior pelo sistema de acoplamento entre bomba e motor padrão 
IEC que ocorre tanto por meio de um acoplamento rígido quanto por a ausência do suporte 
equipado com rolamento próprio. Esta execução é, portanto, mais compacta e econômica.

Distância entre eixos de até 1,25 metros.

Potência máxima transmissível 22 kW.

Bombas de eixo vertical para líquidos limpos
Série VT (TURBINA VERTICAL)

Bomba vertical de múltiplos estágios com entrega de coluna e impulsores fechados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Caudal máx: acima de 10.000 m3/h 
Altura máx: 600 m 
Porta de entrega até o padrão DN 600, além de solicitar

Distância do centro da bomba: pode ser customizado conforme solicitação, atingindo valores 
notáveis

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PADRÃO 
Hidráulica em ferro fundido, colunas em aço carbono, cabeçote em ferro fundido / aço carbono, 
eixos em aço e lubrificação de

buchas e buchas por fluido bombeado; selo de embalagem. A pedido, impulsores em bronze.

CONSTRUÇÕES SOB PEDIDO 
Construção completa com partes em contato com fluido bombeado Duplex, AISI 
304/316 ; lubrificação de fluido externa, selo mecânico

APLICAÇÕES 
Água, água industrial, água do mar, tanques de neutralização

USOS 
• Torres de resfriamento

• Siderurgia

• Usinas de purificação e dessalinização

• Estações de captação de água do mar

Série VA (VERTICAL AXIAL)

Bomba idrovora vertical com fluxo na coluna com rotor de fluxo axial 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Caudal máximo: até 20.000 m3 / h 
Altura máxima: 8 m 
Bocal de entrega de acordo com as características do sistema

Distância entre o centro da bomba: personalizável a pedido

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PADRÃO 
Hidráulica em ferro fundido, impulsor em aço inoxidável, colunas em aço carbono, cabeça em 
ferro fundido / aço carbono, eixos de aço e buchas e lubrificação de buchas por fluido 
bombeado, vedação da caixa de espanque.

APLICAÇÕES 
Levantamento de água, água industrial, piscicultura.

USOS 
• Barragens

• Manuseio de grandes capacidades

Bombas de eixo vertical para líquidos limpos - Altura max - 95 m / Caudal max - 650 m /h3
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BOMBAS VOLUMÉTRICAS
SIC SERIES

Para líquidos viscosos, abrasivos e corrosivos, mesmo em alta pressão.

A bomba peristáltica é baseada em um princípio que pertence ao corpo humano: o movimento 
de contração e descontração dos músculos do aparelho digestivo. Dentro da bomba existe de 
fato um tubo de trabalho de alta resistência que é completamente comprimido em uma seção 
útil por dois rolos em rolamentos desviados de 180 °. Durante o intervalo entre os dois rolos, o 
tubo retoma sua geometria original, criando um vácuo que suga e carrega o fluido a ser tratado. 
O volume deslocado é proporcional ao deslocamento útil e à velocidade de rotação. Portanto, é 
fácil dosar a quantidade desejada de produto de forma fixa ou variável dependendo se você 
opta por uma configuração de velocidade fixa ou variável por meio de um redutor, variador ou 
inversor.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS 
• Possibilidade de funcionamento a seco por tempo indeterminado.

• Lubrificante atóxico para operação contínua sem a necessidade de

  lubrificação externa por meio de óleo ou graxa de silicone.

• Nenhum contato do produto com quaisquer partes mecânicas móveis.

• Ausência de vedações e válvulas.

• Precisão da dosagem ao longo da vida útil do tubo.

• Auto-escorvamento em condições extremas (9,5 m de vácuo máx.).

• Tratamento de fluidos, heterogêneos, abrasivos, contendo sólidos.

• Tratamento de fluidos frágeis, viscosos, contendo gases, sem emulsões, alterações ou danos.

• Reversibilidade de fluxo para fácil limpeza e esvaziamento de linhas e tanques.

• Manutenção fácil, econômica e rápida com tempos de parada muito curtos.

• Tubo: apenas parte sujeita a desgaste normal com um tempo de substituição máximo de 30 
minutos.

• Caixas de engrenagens com altos fatores de serviço e motorizações com grandes margens de 
segurança.

• Grande flexibilidade de uso com amplos campos de aplicação.

• Pacote de acessórios extenso.

APLICAÇÕES 
Lama arenosa, lodo contendo pedras ou metais, lixiviado, produtos de petróleo, esmaltes 
abrasivos, deslizamento, pasta de sílica, argamassa, leite de cal, polpa de papel, ácidos e 
bases, polímeros, resinas, polieletrólitos, água destilada, tintas, colas, azulejos e pigmentos de 
faiança, detergentes.

Cremes, pastas de dente, shampoos, sabonete, cera.

Mosto, vinho, bagaço, uva, chocolate, compotas, maionese, mel, derivados do leite, talho e 
resíduos de batata, gemas e claras de ovo, gorduras comestíveis, óleos vegetais, sabores 
naturais, iogurte, sangue animal.

USOS 
• Tratamento ecológico de água e lodo

• Químico

• Farmacêutico

• Cosmético

• Alimentos

• Enológico

• Laticínios

• Papel

• Cerâmica

• Curtimento

• Tintas

• Tintas de impressão

• Colas

• Construção

• Mineração

• Galvânica

• Siderurgia
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BOMBAS VOLUMÉTRICAS - PERISTÁLTICO - VISA SERIES
Para líquidos alimentares viscosos, corrosivos e de baixa pressão.

Bomba peristáltica reversível e autoferrante patenteada em material plástico com eixo do rotor acoplado a 
redutor de velocidade e motor elétrico unificado. Para obter vazão variável nas dosagens, é possível 
equipar a bomba com variador mecânico, motor servo-ventilado e inversor separado ou motor inversor 
integrado.  
Em comparação com outras bombas de deslocamento positivo, a bomba tem a possibilidade de funcionar 
a seco sem ser danificada. A troca do tubo de trabalho, única operação necessária como manutenção 
normal, é rápida e fácil, causando um tempo de máquina parada de até 20 minutos. 
Graças ao rotor equipado com 3 rolos guia e 3 rolos de pressão, a pulsação do caudal, típica destas 
bombas, é consideravelmente amortecida. O tubo de trabalho permite o uso de alimentos e produtos 
químicos para dosagem de ácidos e bases diluídos.

MATERIAIS 
Voluta, eixo de rotação, rolos de prensagem e guia em Nylon de alta densidade, fuste em AISI 420, tubo de 
trabalho em elastômero termoplástico com base de polipropileno em conformidade com as normas FDA 
para alimentos . A bomba não possui sistemas de vedação mecânica.

APLICAÇÕES 
Transferência e dosagem de fluidos viscosos, ácidos ou alimentares até 80 ° C sem partículas 
abrasivas. Pressão máxima 2,5Bar e vazões máximas acima de 20 m3 / h.

USOS

Pastas, Ácidos e produtos químicos básicos, Tintas, Leite de limão, Corantes, Sabão, Espuma, Adesivos, 
Látex, Colas, Líquidos fertilizantes, Floculantes, Gel de banho, Cremes de beleza, Detergentes, Molhos, 
Vinho, Chocolate, Geleia, óleos, Sucos de frutas, Mel, Caramelo, Produtos lácteos, Xaropes, Melaço, 
Maionese, Ração líquida para animais.

BOMBAS VOLUMÉTRICAS - ENGRENAGENS - R SERIES
CONSTRUÇÃO 
As bombas volumétricas de processo da série " R " são autoferrantes e reversíveis, adequadas para o 
transporte de líquidos viscosos não abrasivos. O acoplamento ao motor elétrico é feito por meio de uma 
junta elástica. O grupo é montado em uma estrutura de aço carbono. É possível usar redutores de 
velocidade coaxial e / ou variadores manuais para sistemas de dosagem. A bomba pode ser equipada 
com By-pass de uma ou duas vias. Vazões de até 1000 l / min., Pressões de até 10 Bar, Temperatura 
máxima entre 100 e 180 ° C. Viscosidade máxima 700 ° E. Execuções especiais (também obtidas no bar) 
se forem necessários desempenhos superiores. Jaquetas de pré-aquecimento disponíveis.

Solução RM 

"RM" é um projeto de bloco com eixo estendido muito compacto e económico.

Flui até 60 l / min.

Pressões de até 10 Bar

Temperatura máxima 100 ° C.

Viscosidade máxima 50 ° E.

Solução RL

A série “RL” é a versão lanterna acoplada a um acoplamento elástico a um motor padrão IEC . Esta 
execução combina compacidade, leveza e a independência do usuário final para quaisquer intervenções 
necessárias no motor elétrico.

Flui até 60 l / min.

Pressões de até 10 Bar

Temperatura máxima 140 ° C.

Viscosidade máxima 50 ° E.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
Corpo e tampa em ferro fundido, bronze ou AISI 316, engrenagens em aço temperado, bronze, AISI 
316; eixos de aço endurecido ou AISI 316 com buchas sinterizadas ou PTFE.

Selos mecânicos, gaxetas ou retentores e gaxetas de acordo com as características físico-químicas do 
líquido bombeado.

USOS 
Óleo, Combustíveis, Derivados de petróleo, Óleo diatérmico, Graxas, Adesivos, Colas, Tintas, Resinas.


