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Apresentação

Características Construtivas

Características Hidráulicas

Vazões: até 600 m³/h                   

Altura Manométrica: até 65 m   

Temperatura: até 120ºC                  

Rotação: até 1750 rpm                      

Carcaça

Rotor Eixo e Mancais

BOMBAS

Fundida em peça única, biapoiada por pés em estrutura 
robusta. Materiais de construção compatíveis com o liquido 
bombeado. Construção "back pull out". Possue bujão para 
dreno, escorva e tomadas de pressão para instalação de 
manômetro na sucção e recalque. As furações de fixação nos 
pés, tampa traseira e flanges são abertas lateralmente o que 
contribue para uma manutenção ágil e facilitada.

Alta eficiência com ampla cobertura 
hidráulica.
Tipo semi-aberto recuado (Vórtex) ou 
semi-recuado (Semi-Vórtex).
Balanceado estatica e dinâmicamente.
Conta com palhetas traseiras para 
alívio do empuxo axial  e proteção da 
caixa de selagem.

Mancais de rolamento compactos, 
lubrificados a banho de óleo.

Dimensionados conforme norma ISO 281 
(ANSI / ABMA standard))

Execução horizontal,  caracaça  bipartida radialmente com ampla passagem para sólidos e particulados.  
Possui sucção horizontal e descarga vertical, rotor aberto recuado tipo Vórtex ou Semi-Vórtex.
Flanges  normalizados conforme ANSI B-16.5 - 150#. 
Forma construtiva ANSI / ASME B-73.1 (Sistema Back Pull-Out). Permite desmontagem para eventuais 
reparos pela parte traseira, sem necessidade de remoção das tubulações e / ou motor elétrico.
Projeto mecânico com elementos modulares intercambiáveis e padronizados. 

Construção simples de fácil manuseio, dispensa mão de obra especializada. Possui aplicações diversificadas 
abrangendo grande parte dos setores das indústrias em geral.
A série VTX / SVTX  oferecem ampla cobertura hidráulica, eficiência, robustez e estabilidade de funcionamento. 
Compostas de elementos modulares para os diversos tamanhos, que reduz consideravelmente a manutenção de 
estoque de peças de reposição. 
Construída mecanicamente de acordo com a norma ANSI / ASME B-73.1.
Durabilidade e desgaste mínimo  fazem desse projeto uma de suas principais características, na aplicação de 
bombeamento de líquidos com alto teor de resíduos sólidos. 



CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE ROTOR ABERTO TIPO VÓRTEX

BOMBAS

      Construção

        Horizontal, carcaça bipartida radialmente com ampla
        passagem de sólidos e particulados de grande porte.
        Possui sucção horizontal e descarga vertical, rotor aberto
        recuado tipo vórtex ou semi-vórtex.
        Forma construtiva ANSI / ASME B-73.1.
        Flanges normalizados: ANSI B-16.5 - 150#.
        

      Metalurgia

        Ampla variedade de materiais de construção,
        compatíveis com o produto, permite utilização para 
        as mais variadas aplicações.

      Principais Aplicações

        Açúcar e Álcool: Água com fuligem da lavagem dos gases,
        lavagem de cana
        Papel e Celulose: Poupa de celulose
        Indústria têxtil
        Saneamento: Água de estações de tratamento de efluentes,
        esgoto bruto
        Mineração: Poupa de minério em geral
        Indústria Alimentícia: Recalque de líquidos sensíveis
        Resíduos de processos
        Extração de areia
        Construção Civil                                                                               
         

      Back Pull Out Design

        
        Projeto mecânico com elementos modulares
        intercambiáveis com padronização de peças e 
        reduzido número de componentes de reposição.

        Facilidade de manutenção: Permite desmontagem
        para eventuais reparos pela parte traseira, sem a 
        necessidade da remoção das tubulações e/ou motor
        elétrico.

      Proteção das partes girantes

        Protetor em polietileno conforme requisitos da norma
        NR-12.
        
        Acoplamentos flexíveis com espaçadores, 
        proporcionando manutenção rápida e segura.

Corpo espiral horizontal

Fundidos em materiais especiais de alta 
dureza, com excelente durabilidade em 
bombeamentos de líquidos abrasivos. 

Eixo

Dimensionado para serviços pesados e
contínuos, garantia de deflexões mínimas. 

Rotor semi-aberto recuado ou semi-recuado

Sucção com ampla passagem de sólidos. Alta
resistência ao desgaste por abrasão. Baixo NPSHr e alta
eficiência hidráulica.
Permite recalcar líquidos contendo altas concentrações de
sólidos de grandes dimensões. 

Placa de desgaste traseira

Construída em materiais de alta dureza.
Proteção e resistência ao desgaste.
 

Vedação

Gaxetas convencionais ou 
selo mecânico.
 

Aperta gaxeta rosqueável

Maior confiabilidade e segurança
para caixa de selagem.
 

Rolamentos

Robustez e estabilidade na compensação
do empuxo axial, permitindo ótima
distribuição de cargas radiais. 

Suporte do mancal

 Garantia de estabilidade e
 rigidez de fixação. Dotado 
 de grandes robustez, com 
 paredes espessas e alto grau
 de concentricidade. Pode
 ser removido sem distúrbio 
 das tubulações e permite 
 alinhamento com facilidade e 
 rapidez. 
 Mancais de rolamentos 
 lubrificados a banho de óleo.

 

Indústrias Siderúrgicas: Resíduos de fornos de fundição.



Campo de aplicação

BOMBAS
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1750 RPM
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EQUIPE INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA
Rod. Piracicaba-Tietê Km 1,5 - Caixa Postal 332

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

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