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BOMBA CENTRÍFUGA BACK-PULL-OUT

SÉRIE BPO



Apresentação

Características Construtivas

Execução horizontal unicelular bipartida radialmente, rotor fechado, 
sucção simples horizontal e descarga com opções de montagens nas 
posições vertical centralizada, horizontal à direita (HD) ou horizontal à 
esquerda (HE). Construção padronizada utilizando-se elementos 
modulares para os diversos tamanhos. Redução de peças para reposição.

As bombas BPO foram projetadas mecanicamente conforme a norma ANSI-B73.1, apresentando vantagens com 
retirada do conjunto suporte e elemento hidráulico, sem necessidade de desconectar as tubulações e elemento 
acionador. Oferece ampla cobertura hidráulica, robustez, estabilidade de funcionamento e eficiência com baixo consumo 
de energia.
Utilizada no transporte de líquidos limpos ou ligeiramente turvos nas instalações de drenagens, irrigação, abastecimento 
de água em comunidades, centrais elétricas em sistemas de refrigeração, efluentes industriais, captação, etc.
Diferentes combinações de materiais permitem seu emprego para as mais variadas exigências.

 

Características Básicas

Vazões:                          

Altura Manométrica:      

Temperatura:                 

Rotação:                                    

Flanges:                         padrão ANSI

até 2500 m³/h

até 1750 rpm

até 120°C

até 17 kgf/cm² (g)

Carcaça

Tipo espiral, fundida em peça única provida de pés de apoio no suporte do cavalete.
Materiais de construção compatíveis com o líquido bombeado.
Construção «Back-Pull-Out», provida de anéis de desgaste substituíveis.
Pés de apoio localizado na linha de centro do eixo. Tensões procedentes das tubulações são 
compensadas com a menor reação possível. 

Rotor

Alta eficiência com ampla cobertura hidráulica.
Tipo radial fechado de simples sucção, provido de anéis de desgaste substituíveis.
Baixo NPSHr com desempenho contínuo.
Balanceados Estática e Dinamicamente. 
O empuxo axial é compensado por meio de palhetas e / ou furos de alívio.

Versão BPO ( Back-Pull-Out)

Facilidade na reposição de 
componentes e otimização no 
tempo de manutenção, com rápida 
reposição de peças componentes.
Baixo custo operacional.
 

Eixo e Mancais

Mancais de rolamentos compactos 
lubrificados banho de óleo, 
dimensionados conforme norma 
ISO 281 (ANSI / ABMA standard 
9).
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Ÿ Back-Pull-Out Design

Utilização de elementos padronizados
com baixo custo de manutenção e
tempo de inatividade. Todas as partes 
sujeitas ao desgaste são facilmente
substituíveis.
Não é necessário a remoção das
tubulações e motor de acionamento.

Eixo para serviços contínuos, 
projetadas para máxima carga com 
mínima deflexão.

Lubrificação a óleo.

Rotor radial fechado de simples sucção, 
provido de anéis de desgaste 
substituíveis.

Execução horizontal  bipartida 
radialmente. Sucção axial horizontal, 
simples estágio com corpo fundido em 
peça única.
Pela versatilidade do projeto permite
montagem do flange de descarga
em diversas posições. 

Elevado desempenho hidráulico,
resultando em economia de energia
a médio e longo prazo.

Flexibilidade de cobertura com ampla 
gama de aplicações.

Vedação selo mecânico ou
gaxetas convencionais.

Ÿ Materiais de Construção:

LINHA BPO

Permite acionamento direto, transmissões 
por correias/polias e/ou inversores 
de frequência.

Ÿ Principais Aplicações

Instalações de drenagem
Irrigação
Abastecimento de água em comunidades
Efluentes industriais
Captação
Papel e Celulose
Construção civil
Usinas de açúcar e álcool
Saneamento básico
Química, Petroquímica e farmacêutica
Sucos, Bebidas, Alimentícias
Têxtil

Ferro fundido, Aço carbono, Bronze ou 
Aços inoxidáveis.

Ÿ Versatilidade do Projeto
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Campo de Aplicação

Siderúrgica Combate a incêndio

Açúcar e álcool Irrigação

BOMBAS



EQUIPE INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA
Rod. Piracicaba-Tietê Km 1,5 - Caixa Postal 332

13401-620 - Piracicaba - SP - BR
Fone: 55-19-3417-4848 - Fax: 55-19-3426.4172

email: comercial@equipe-bombas.com.br
www.equipe-bombas.com.br
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