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BOMBAS HELICOIDAIS

TECAMYSER IBER

TECAMYSER TRITON

TECAMYSER TRITON BREAK

Bomba Helicoidal com Flange

Bomba helicoidal com
Tremonha Sobredimensionada

Bomba Helicoidal com Tremonha
Sobredimensionada + Quebra abóboda

A solução tanto para aplicações
industriais, como alimentares na sua
versão em inoxidável. Desenhada em
conformidade com a norma API676
American Petroleum Institute.

Referência pela sua tremonha
sobredimensionada para o bombeio de
produtos de sequidade elevada como as
lamas desidratadas ou a biomassa.

Recomendada para os uidos com
tendência em formar abóbodas como as
lamas com características plásticas.

1- Articulação patenteada® por uma
maior vida útil comprovada:

1- Articulação patenteada por uma maior
vida útil comprovada:

1- Articulação patenteada por uma maior
vida útil comprovada

✓
✓
✓
✓

✓

Execução robusta em aço tratado de
alta resistência.
Incorpora casquilho biela anti
desgaste de série.
Protector da articulação disponível.
Compacta: melhor rendimento
mecânico, maior passagem de
sólidos.
O novo per l de fole protege melhor a
articulação.

✓
✓

✓
✓

✓
2- Rotor em aço inoxidável tratado por
inducçâo resistente á abrasão e corrosão
de série. Evita o efeito faca do
revestimento cromado. Outros materiais e
revestimentos disponíveis em função da
aplicação.
3- Módulo de suporte de rolamentos
disponível para aplicação heavy duty ou
com muitas paragens e arranques.
4- Ampla gama de empanques.
Empanques de cartucho API 682
disponíveis.
5- Melhoria do NPSH pelo desenho
cónico do corpo de aspiração.
6- Tampa de inspecção de série
sobredimensionada para facilitar a
manutenção.

Execução robusta em aço tratado de
alta resistência.
Articulação protegida na parte interior
do sem- m. Evita-se qualquer
exposição do fole ao produto.
Incorpora casquilho biela anti
desgaste de série.
Compacta: melhor rendimento
mecânico, maior passagem de
sólidos.
O novo per l do fole protege melhor a
articulação.

✓
✓

✓
✓

✓

Execução robusta em aço tratado de
alta resistência.
Articulação protegida na parte interior
do sem- m. Evita-se qualquer
exposição do fole ao produto.
Incorpora casquilho biela anti
desgaste de série.
Compacta: melhor rendimento
mecânico, maior passagem de
sólidos..
O novo per l do fole protege melhor a
articulação.

2- Rotor em aço inoxidável tratado por
inducçâo resistente á abrasão e corrosão
de série. Evita o efeito faca do
revestimento cromado. Outros materiais e
revestimentos disponíveis em função da
aplicação.

2- Rotor em aço inoxidável tratado por
inducçâo resistente á abrasão e corrosão
de série. Evita o efeito faca do
revestimento cromado. Outros materiais e
revestimentos disponíveis em função da
aplicação.

3- Módulo de suporte de rolamentos
disponível para aplicação heavy duty ou
com muitas paragens e arranques.

3- Módulo de suporte de rolamentos
disponível para aplicação heavy duty ou
com muitas paragens e arranques.

4- Execução modular com cone
desmontável entre tremonha e estator
para facilitar as tarefas de manutenção.

4-Execução modular com cone
desmontável entre tremonha e estator
para facilitar as tarefas de manutenção.

5- Tremonha sobredimensionada com
sem- m especial.

5- Tremonha sobredimensionada com
sem- m especial e com sistema duplo de
pás quebra abóbodas.

6- Parafuso sem- m de secção muito
robusta.

6 - Parafuso sem- m de secção muito
robusta.
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BOMBAS HELICOIDAIS

TECAMYSER TRITON BREAK WHEEL
Bomba Helicoidal com
Tremonha Sobredimensionada

TECAMYSER TRITON PALAS

TECAMYSER BACO

Gama com

Bomba Helicoidal com
Tremonha Enológica

tremonha Sobredimensionada

+ Roda Quebra abóboda

Tremonha modular em altura,
recomendada para lamas com
características plásticas.

As pás facilitam a chegada de produto à
tremonha evittando a formação de
abóbodas.

1 - Articulação patenteada por uma maior
vida útil comprovada:

1 - Articulação patenteada por uma maior
vida útil comprovada:

✓
✓

✓
✓

✓

Execução robusta em aço tratado de
alta resistência.
Articulação protegida na parte interior
do sem- m. Evita-se qualquer
exposição do fole ao produto.
Incorpora casquilho biela anti
desgaste de série.
Compacta: melhor rendimento
mecânico, maior passagem de
sólidos.
O novo per l do fole protege melhor a
articulação.

2 - Rotor em aço inoxidável tratado por
inducçâo resistente á abrasão e corrosão
de série. Evita o efeito faca do
revestimento cromado. Outros materiais e
revestimentos disponíveis em função da
aplicação.
3 - Módulo de suporte de rolamentos
disponível para aplicação heavy duty ou
com muitas paragens e arranques.
4 - Execução modular com cone
desmontável entre tremonha e estator
para facilitar as tarefas de manutenção.
5 - Tremonha modular em altura com roda
quebra abóbodas. Rolamentos de esferas
disponíveis para aplicações heavy duty.
6 - Parafuso sem- m de secção muito
robusta.

✓
✓

✓
✓

✓

Execução robusta em aço tratado de
alta resistência.
Articulação protegida na parte interior
do sem- m. Evita-se qualquer
exposição do fole ao produto.
Incorpora casquilho biela anti
desgaste de série.
Compacta: melhor rendimento
mecânico, maior passagem de
sólidos.
O novo per l do fole protege melhor a
articulação.

2 - Rotor em aço inoxidável tratado por
inducçâo resistente á abrasão e corrosão
de série. Evita o efeito faca do
revestimento cromado. Outros materiais e
revestimentos disponíveis em função da
aplicação.
3 - Módulo de suporte de rolamentos
disponível para aplicação heavy duty ou
com muitas paragens e arranques.
4 - Ampla gama de empanques.
Empanques de cartucho API 682
disponíveis.
5 - Tremonha sobredimensionada com
sem- m especial e com sistema de pás
quebra abóboda simples.
6 - Parafuso sem- m de secção muito
robusta.

Transfere o produto bombeado sem
dani car ou centrifugar. Nos diversos
processos de vini cação, da ltração á
estabilização e ao engarrafamento,
mantém inalteradas as características
qualitativas e sensoriais do vinho.
1- A trasfega delicada e contínua desde a
tremonha de receção ao corpo da bomba,
da vindima e do bagaço fermentado, a
rotações baixas, garante a qualidade do
produto nal.
2 - Articulação patenteada por uma maior
vida útil comprovada:
✓
✓
✓
✓
✓

Execução robusta em aço inoxidável.
Articulação protegida no interior do semm. Evita-se qualquer exposição do fole ao
produto.
Incorpora casquilho biela anti desgaste de
série.
Compacta: melhor rendimento mecânico,
maior passagem de sólidos.
O novo per l do fole protege melhor a
articulação.

3 - Tremonha sobredimensionada com
grelha.
4 - Parafuso sem- m de secção muito
robusta.
5 - Acessórios disponíveis:
✓
✓
✓
✓
✓

Carro com rodas pivotantes com ou sem
quadro eléctrico.
Cárter para protecção da transmissão.
Sonda de detecção de nível na tremonha.
Protecção contra trabalho a seco.
Protecção contra sobrepressões.

6 - Velocidade regulável com variador de
frequência incorporado no quadro ou
montado na caixa de bornes do motor
com comando WIFI.
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BOMBAS HELICOIDAIS

TECAMYSER ARGOS

TECAMYSER HIDRA

TECAMYSER KEFIR

Bomba Helicoidal com Tremonha

Bomba Helicoidal de Estator Flutuante

Bomba Helicoidal Higiénica

Selecção adequada para facilitar a
alimentação em aplicações com produtos
de viscosidade elevada.

A tecnologia de estator utuante tem uma
vantagem operacional notável ao
minimizar a manutenção dos grupos.
Óptima para óleos ou polielectrólitos.

Com três con gurações de articulação
disponíveis, adapta-se melhor às
exigências de cada produto, mantendo os
mais elevados standards higiénicos que
são requeridos pela indústria láctea,
cosmética ou de biotecnologia.

1 - Articulação patenteada por uma maior
vida útil comprovada:
✓
✓
✓
✓

✓

Execução robusta em aço tratado de
alta resistência.
Incorpora casquilho biela anti
desgaste de série.
Protector da articulação disponível.
Compacta: melhor rendimento
mecânico, maior passagem de
sólidos.
O novo per l do fole protege melhor a
articulação.

1 - A tecnologia de estator utuante tem
uma vantagem operacional notável ao
minimizar a manutenção dos grupos:
✓

✓

✓

O desenho do estator, em consola, oferece
uma resistência menor ao movimento
excêntrico do rotor que ofereceria um
estator moldado às mesmas rotações.
Depois da expansão do estator devido á
temperatura do uido que se bombeia, o
par requerido pela bomba permanece
praticamente constante.
A pressão de bombeio assegura a
manutenção da tolerância do ajuste entre o
rotor e o estator. Este aspecto oferece outra
consideração da velocidade de fricção.

2 - Rotor em aço inoxidável tratado por
inducçâo resistente á abrasão e corrosão
de série. Evita o efeito faca do
revestimento cromado. Outros materiais e
revestimentos disponíveis em função da
aplicação.

2 - Grupos compactos: acoplados a
motor, a moto-variador ou moto-redutor,
controlado por variador de frequência
montado na caixa de bornes.
Comando de controlo WIFI disponível
com protecção IP65.

3 - Módulo de suporte de rolamentos
disponível para aplicação heavy duty ou
com muitas paragens e arranques.

3 - Materiais: Ferro Fundido GG25, Aço
Inoxidável ou Bronze. Incorpora
a tecnologia de microfundição na sua
versão com corpo em aço inoxidável, que
lhe confere uma maior resistência à
erosão.

4 - Ampla gama de empanques.
Empanques de cartucho API 682
disponíveis.
5 - Tremonha sobredimensionada com
sem- m.
6 - Sem- m robusto e muito e caz.

1 - Articulação patenteada por uma maior
vida útil comprovada:
✓
✓
✓

✓

Execução robusta em aço inoxidável
AISI316L.
Protector da articulação disponível.
Compacta: melhor rendimento
mecânico, maior passagem de
sólidos.
Incorpora casquilho biela anti
desgaste de série.

2 - Componentes de acordo com a norma
FDA.
3 - Módulo de suporte de rolamentos
disponível para aplicações heavy duty ou
com muitas paragens y arranques.
4 - Ampla gama de empanques.
Empanques de cartucho API 682
disponíveis.
5 - Articulação disponível em execução
aberta e fechada.
6 - Ligações CIP disponíveis.

4 - Auto aspirante.
5 - Baixa manutenção com apenas quatro
componentes de desgaste: estator, rotor,
acoplamento e empanque mecânico.
6 - Válvula de bypass de recirculação
tarada a uma pressão adequada na
versão de ferro fundido GG 25 e em
bronze (para aplicações navais).
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BOMBAS HELICOIDAIS

TECAMYSER MERCURY

ACESSÓRIOS

Bomba Helicoidal Vertical

Personalize a sua bomba

Semi-submersível de execução vertical, é
desenhada à medida segundo a
profundidade da instalação.

Por favor consulte o Departamento
Técnico para informação sobre os
acessórios que necessita.

BOMBAS DE DRAGAGEM

Conseguem bombear praticamente sem
manutenção lamas muito carregadas até
1,8 Kg/l.
✓

1 - Articulação patenteada por uma maior
vida útil comprovada:
✓
✓
✓

✓
✓

Execução robusta em aço tratado de
alta resistência.
Protector da articulação disponível.
Compacta: melhor rendimento
mecânico, maior passagem de
sólidos.
Incorpora casquilho biela anti
desgaste de série.
O novo per l do fole protege melhor a
articulação.

✓
✓
✓
✓

Agitador incorporado sobre veio curto
e robusto.
Impulsor fechado ou semiaberto.
Placas de desgaste ajustáveis.
Motor de muito baixa velocidade e
facto de serviço elevado.
Empanque heavy duty com retentores
múltiplos ou empanques mecânicos
especiais.

Caudais: Entre 30 e 1200 m³/h
Pressão: Entre 10 a 62 m.c.a.
Densidade: Entre 1.15 e 1.8 kg/l

2 - Execução monobloco.
pH: Entre 4 e 9,5
3 - Desenhada á medida da instalação de
acordo com a profundidade.
4 - Ampla gama de empanques.
Empanques de cartucho API 682
disponíveis.

Submersão: Até 30-40 metros, até 80
metros em execução especial
Temperaturas: Até 60ºC na gama standard

5 - Suporte circular ou quadrado para
instalação semi-submergida.
6 - A execução vertical evita trabalhar em
aspiração. Recomendada para produtos
de viscosidade elevada.
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